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Na fonte de Maria constitui o quinto volume das entrevistas 
concedidas por Yvonne Trubert ao Livre d’IVI, revista 
da associação Convite à Vida. Através de temas como a 
maternidade, a educação, as provas, a sabedoria e Maria, Mãe 
de Cristo e da humanidade, Yvonne Trubert propõe a cada um 
elementos de relexão consagrados tanto às mais cotidianas das 
preocupações, quanto às questões mais sutis sobre o destino 
do homem e sobre o seu lugar no cosmos. Entre todos, dois 
assuntos predominam: a força do amor e a da presença divina. 
Suas crônicas se dirigem aos que estão em busca do absoluto, 
aos que fazem esta busca inédita que permite renovar o elo 
antes rompido entre Deus e Seus ilhos. A mensagem não é 
nova, mas não perdeu nada do seu esplendor nem, infelizmente, 
da sua atual necessidade. Assim a palavra de Yvonne Trubert 
convida o ser humano a compreender que “cada um deve tomar 
consciência que é amado, que tem o direito de viver, que tem 
um passado extraordinário e um futuro fantástico”. 

Desde 1976, Yvonne Trubert decide se consagrar 

aos outros, proporcionando-lhes escuta e 

conforto. Em 1983, ajudada por amigos, ela 

funda a associação Invitation à la Vie (Convite 

à Vida), também denominada IVI. Pelas suas 

palavras, atos e escritos, Yvonne Trubert semeou 

a esperança na França e em todos os lugares no mundo, 

esperança que continua a existir além do seu desaparecimento 

em 17 de agosto de 2009.
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