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Inspirando-se nos Evangelhos, Yvonne Trubert propunha o ensinamento 

de Cristo, a prática da oração e confi ava suas refl exões aos Livres d’IVI, 

revistas da associação de mesmo nome. 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. O volume 13 aborda o tema mais específi co do Nascimento 
de uma família. No volume 14, Yvonne se dirige aos jovens de seis 

a quatorze anos ou mais: “Queridas Crianças, vocês foram chamadas. 
Para aprender o sentido da sua vida e o porque de tudo o que signifi ca 
a sua presença aqui sobre a Terra... Homens e mulheres em formação, 
vocês se preparam para viver algo de grandioso. Contudo, vocês não 
querem passar a sua vida na mediocridade; vocês não querem mais 
aceitar ver o sofrimento e a injustiça, não é? 

Vocês são adolescentes com uma consciência aguçada do seu papel 
futuro. Compreendam que no seu nascimento vocês receberam esta 
presença divina dentro de vocês. Assim, em todos os lugares onde 
forem, serão testemunhas desta presença e testemunharão a respeito 

desta presença pela alegria de de viver. 

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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A todas as crianças do mundo
Os anjos do Céu tomam conta 
de vocês todas, vivam na 
alegria da Esperança. Deus 
ouve suas orações e as ama. Eu 
abraço todas vocês com muita 
força. Com todo o meu amor, 
Yvonne


