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Além das aparências constitui o décimo volume das entrevistas concedidas 
por Yvonne Trubert ao Livre d’IVI, revista da associação Convite à Vida. 
Inspirando-se nos Evangelhos e nos preceitos de Cristo, Yvonne Trubert 
conia suas relexões nos oito primeiros volumes que constituem a base 
do seu ensinamento. O volume 9 dessas Crônicas relata a história e as 
peregrinações dos primeiros tempos. Esse volume 10 prossegue a narrativa 
por ordem cronológica, sempre nos anos 1980. A multiplicidade dos 
deslocamentos através do mundo conirma o entusiasmo dos peregrinos 
que então viviam, se assim podemos dizer, “a idade de ouro” de Convite 
à Vida, uma primeira época particularmente rica em acontecimentos em 
companhia de Yvonne Trubert.
De Níger a Paris, passando pela Polônia, pela Iugoslávia, por Portugal, 
pela França, pela Colômbia, pela Ásia e pela Oceania, o leitor descobre não 
apenas países, mas um outro modo de ter esperança. 
“Ser peregrino hoje é algo completamente fora do comum, escreve Yvonne 
Trubert, quando nos reportamos aos primeiros cristãos que deixavam 
tudo por uma aventura que somente sua fé motivava. Viemos a esta Terra 
enquanto criaturas de Deus, para testemunhar nossa iliação com o Criador, 
num lapso de tempo bem curto. Nossa peregrinação começa, portanto, 
no nascimento; durante esse périplo, nós teremos de nos nutrir de uma 
partilha, de coração a coração, de alma a alma, num local santiicado, 
onde poderemos demonstrar nossa idelidade ao Pai... Caminhemos em 
osmose, no recolhimento, por todos os que perderam a fé, por todos os que 
sofrem, por todos os que gostariam de estar em nosso lugar e por todos os 
prisioneiros do mundo.” 

Desde el año 1976, Yvonne TruberT decide consagrarse  

a los demás, aportándoles su escucha y su consuelo. En 1983, con la 

ayuda de unos amigos, funda una asociación, Invitación a la 

Vida, denominada también IVI. Con sus actos y sus escritos, 

continúa sembrando la esperanza en Francia y en el mundo 

entero, esperanza que perdura pese a su desaparición el 17 

de agosto de 2009.

Yvonne Trubert
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