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Jovens com esperança constitui o sexto volume das entrevistas 
concedidas por Yvonne Trubert ao Livre d’IVI, revista da 
associação Convite à Vida. Através de temas tais como a 
comunicação, os jovens, as raízes terrestres, as origens celestes 
e a inteligência, Yvone Trubert propõe seguir um caminho de 
transformação interior. Convidando-nos a um encontro com 
nós mesmos e com os outros, ela nos incita à conversão, isto é, 
a uma mudança de estado de espírito, para que o amor e a alegria 
se tornem os sinais externos da fé. Aos jovens que ela apressa 
para serem “geradores de consciência”, ela assegura: “Todos nós 
precisamos uns dos outros. Não podemos deixar os pequenos e os 
jovens apartados desse mundo dos adultos. Precisamos das suas 
orações para preencher as carências desse mundo de loucura.” 
Pelo seu exemplo, ela cria uma passarela entre as gerações: 
“Os adultos deveriam saber que seu único erro foi o de terem parado 
de ser crianças. Enquanto permanecemos crianças, alegres, felizes, 
e mantemos a capacidade de amar, então a velhice não atinge o 
nosso ser. Mas no dia em que passamos a nos levar a sério e que 
nos sentamos confortavelmente em algum lugar, então a velhice 
nos agarra. A juventude não pode ser avaliada pela quantidade de 
anos, ela é vivida em espírito.”

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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