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Na linha dos Evangelhos, Yvonne Trubert, fundadora de Convite à 
Vida, propunha o ensinamento de Cristo, a prática da oração e outros 
instrumentos cuja importância ela explicou durante entrevistas publicadas 
no Livre d’IVI, revista da associação. Em 2007, essas entrevistas 
conhecerão uma nova publicação sob a forma de livros denominados 
As Crônicas de um Convite à Vida. Os oito primeiros volumes agrupam 
os temas do ensinamento propriamente dito; os volumes 9, 10 e 11, as 
narrativas de peregrinações, de missões e de colóquios realizados de 
1982 a 2009. O volume 12, trata do funcionamento e das estruturas 
da associação. Nascimento de uma família aborda, como seu título o 
indica, um tema mais especíico. 
“Eu poderia dizer, escreve Yvonne, que também há uma genética 
da alma. Quando uma alma vem num casal onde há solidez, amor e 
idelidade, esta procriação produz grãos extraordinários. Esta semente, 
a de Deus, vai procriar por sua vez e gerar uma nova civilização. Eis o 
que importa para Deus :  temos de procurar atingir esta perfeição sobre 
a Terra para que este universo, compromissado num sistema fabuloso, 
seja o relexo do que Ele quis para a Terra. Que esta humanidade encontre 
sua plenitude e a felicidade que lhe foi predestinada. Que nossos ilhos 
tragam a esta nova geração o sentido adequado da vida, o respeito pelo 
ser humano e a dignidade.”

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.
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