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Discípulos do Ser Vivo constitui o oitavo volume das entrevistas 
concedidas por Yvonne Trubert ao Livre d’IVI, revista da associação 
Convite à Vida. Através de temas tais como o Corpo, O Retorno de 
Cristo, O Invisível, Servir, A Transformação, A Morte, O Trabalho, 
Os Deicientes, O Tempo, Yvonne Trubert propõe que sigamos um 
caminho de transformação interior. Convidando-nos a um encontro 
com nós mesmos e com os outros, ela nos estimula à conversão, 
quer dizer, a uma mudança de estado de espírito, para que o amor e 
a alegria se tornem os sinais externos da fé. 
“Somos construtores, diz Yvonne Trubert, criadores. Enquanto não 
tomarmos consciência disso, os julgamentos que emitimos atrasam 
na mesma medida a vinda de Cristo. Criemos esta osmose, este amor 
pelo trabalho, este amor e esta compreensão de uns em relação aos 
outros, para que o tempo se aproxime de nós.” 
“Há sinais precursores, Deus nunca nos deixa sem sinais. Cabe a 
nós interpretá-los e icar atentos. Ele quer o bem da humanidade, Ele 
quer salvar esta geração.”
Assim, Yvonne Trubert renova as palavras de Cristo, encorajando 
cada um de nós quanto à dignidade e à liberdade para se tornar 
discípulo do Ser Vivo. 

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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