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A Voz da alma constitui o sétimo volume das entrevistas concedidas 

por Yvonne Trubert ao Livre d’IVI, revista da associação Convite à 

Vida. Através de temas como O Trabalho da terra, O Pai, O Sonho, O 

Antigo Testamento, “Amai-vos uns aos outros”, As Prisões, Defeitos 

e Virtudes, Yvonne Trubert propõe que sigamos um caminho de 

transformação interior. Convidando-nos a um encontro com nós 

mesmos e com os outros, ela nos incita à conversação, isto é, a uma 

mudança de estado de espírito, para que o amor e a alegria se tornem 

os sinais externos da fé. 

“Cristo, diz Yvonne Trubert, veio retirar o pecado do mundo e lavá-

lo por seu sangue derramado. De fato, as pessoas continuam a fazer 

a limpeza, eles não compreenderam nada. Sentindo-se culpados, 

uma vez que lhes disseram que cometeram o pecado original, elas 

perpetuam o pecado na sua carne e o transmitem de geração em 

geração. Quando Cristo não disse: “Vocês são pecadores”, ele 

disse: “Eu vim libertá-los” e retirou o pecado original. Não apenas 

o reprogramaram, mas tornaram-no eiciente. Continuam a fazer 
as mesmas limpezas todos os dias, repetem sempre os mesmos 

problemas. Seguem o programa ao contrário do ensinamento de 

Cristo. Falar de amor não basta, é preciso vivê-lo, praticá-lo.” Assim, 

Yvonne Trubert renova as palavras de Cristo, encorajando cada um 

a atingir a dignidade, a liberdade de ser para escutar a voz da sua alma.

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.

Yvonne Trubert
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