Esthér Nardello Lucyck nasceu em 25 de agosto de 1927 em Antônio Prado – RS. Filha
primogênita de João Elias Nardello e Josephina Mondadori Nardello, ainda na infância perde o
pai, ficando a mãe viúva com quatro filhos menores para sustentar. Diante de tais
circunstâncias a mãe e a filha mais velha Esther veem-se obrigadas a trabalhar para sustentar a
casa e os irmãos menores. Aos nove anos de idade, a pequena Esthér vai trabalhas como
empregada doméstica na casa da família Varaschin, mas o gosto pelos estudos se torna
evidente e ela não abandona a escola. Consegue uma bolsa de estudos no colégio de irmãs.
Conclui o curso normal regional habilitando-se ao magistério. Participa de um concurso público
no município de Antônio Prado – RS e torna-se professora no interior da localidade, em uma
linha onde percorria um trecho de aproximadamente 10 km a cavalo todos os dias para
ensinar, destacando-se por sua capacidade, dinamismo e dedicação ao trabalho. No final da
década de 40, muda-se com a família para a cidade de Concórdia – SC. Vê-se obrigada a
abandonar o magistério e vai trabalhar como balconista no Comercial Chiuchetta. Conhece o
jovem João Carlos Lucyck e com ele casa-se em 05 de junho de 1954. Cuida da casa, ajuda no
orçamento doméstico fazendo crochê e tricô. Do relacionamento conjugal tiveram uma filha
por nome Inalva. No final dos anos 60 muda-se para a cidade de Toledo – PR, onde residiu até
hoje. Neste período, além dos afazeres domésticos, ajuda o marido na parte administrativa de
uma oficina mecânica. Ela e o marido aposentam-se e continua sua vida de forma simples,
dedicando-se ao lar, a igreja e aos acontecimentos comunitários. Em 2004, perde o
companheiro e já enfraquecida pelo tempo, pela doença e pela fragilidade física, prossegue a
sua vida. Deixa este mundo para a última morada em 06 de maio de 2012 às 17h20. Ficam a
filha Inalva, o genro João Luís, o neto Leonardo, as irmãs Hilda e Terezinha, o cunhado
Amadeo, a cunhada Ercília, sobrinhos e amigos. Viveu 84 anos 7 meses e 12 dias. Tia Esthér
que Deus a receba com toda glória no reino dos céus.

(Histórico de vida apresentado durante a missa, parte do Cerimonial de Sepultamento
ocorrido na cripta da Catedral Diocesana na cidade de Toledo – PR, lido por Claudio
Mioranza – sobrinho).

