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Para a salvaguarda da Terra constitui o nono volume das entrevistas 
concedidas por Yvonne Trubert ao Livre d’IVI, revista da associação Convite 
à Vida. Esta obra também representa o primeiro livro da autora publicado em 
caráter póstumo. Em 17 de agosto de 2009 Yvonne Trubert decidiu reunir-se 
às estrelas no irmamento. Mas, conforme o seu desejo, sua obra continua: a 
associação Invitation à la Vie (Convite à Vida) e seus registros. E para os que 
a seguiram por tantos anos, é importante prosseguir como ela teria desejado, 
“seguindo em frente”. 
Enquanto as obras anteriores forneciam temas de ensinamento e de relexão, 
esse volume 9 retoma a história de Convite à Vida relatando as viagens, as 
peregrinações animadas por Yvonne Trubert nos quatro cantos do planeta, na 
França, no México, na Colômbia, no Brasil, na Terra Santa, no Egito, dentre 
outros horizontes longínquos. 
“No tempo da ira, comentava Yvonne Trubert, na era em que os carros circulam 
cada vez mais rápidos, e que a ciência chega ao seu apogeu, o homem não pode 
mais se contentar com leis tão restritas e restritivas. O homem deve evoluir, 
é assim que Deus o quer. Permanecendo em três dimensões por demasiado 
tempo, temos de atravessar outras dimensões, transpor barreiras e avançar. Só 
podemos nos transformar se amarmos. Apenas o amor transcende tudo. É assim 
que se deine a peregrinação: o caminho fundamental entre a lei e o vivido; 
entre esforçar-se por amar e ter prazer em amar.”
Convidando-nos a um encontro com nós mesmos e com os outros, Yvonne 
Trubert nos incita à conversão, quer dizer, a uma mudança de estado de espírito, 
para que o amor e a alegria sejam os sinais externos da fé e renovem as palavras 
de Cristo, encorajando todas as pessoas à dignidade e à liberdade. 

A partir de 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. Pelos seus atos e 
escritos, ela semeou a esperança na França e por toda a parte 
do mundo até o momento de sua morte, em agosto de 2009. 

 

Yvonne Trubert

Volume 9

Para a salvaguarda da Terra

Crônicas de um Convite à Vida

9


