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Semeadores de esperança é o décimo primeiro volume das entrevistas 
concedidas por Yvonne Trubert ao Livre d’IVI, revista da associação Convite 
à Vida. Inspirando-se nos Evangelhos e nos preceitos de Cristo, Yvonne 
Trubert nos confi a a base de seu ensinamento nos oito primeiros volumes 
de suas Crônicas. Os volumes 9 e 10 retratam a história de suas primeiras 
peregrinações. Esse volume 11 apresenta duas outras etapas na evolução da 
associação. As entrevistas da primeira parte, gravadas de 1991 a 1995, tratam 
de uma peregrinação ao Peru, de colóquios, durante os quais os cientistas 
convidados deram conferências sobre a Terra e sobre a Infância, e de dois 
capítulos consagrados aos países da América latina e da Oceania. Na segunda 
parte desta obra foram publicados alguns extratos das últimas intervenções 
públicas, entre setembro de 2006 e junho de 2009, época em que Yvonne 
Trubert retomou de modo intenso as peregrinações aos quatro cantos do mundo, 
terminando cada uma dessas viagens por uma conferência. 
“Irmãos e irmãs de Cristo, somos coerdeiros do Reino, diz Yvonne Trubert. 
Quando pensamos em herança, pensamos imediatamente em nossas heranças  
humanas, tais como os testamentos. Mas o reino de Deus, esta herança, é dada 
a cada um de nós. Entretanto, por amor pela humanidade, Deus nos oferece 
algo a mais, Ele nos deixa livres, livres para escolher: para ir a esse Reino, 
ou para ignorá-lo (...). Ele nos convida para nos aceitarmos uns aos outros, 
a nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, pois Ele nos ama com 
nossas diferenças, nossas pulsões, nossas fragilidades, nossas difi culdades, 
nossas angústias, nossos estresses. (...) Ele nos aceita porque sabe quem somos, 
no fundo de nós mesmos. A pessoa com quem vocês se parecem, a máscara 
que vocês puseram sobre seu rosto, não corresponde à realidade do que vocês 
representam. A verdadeira realidade se encontra no interior do ser humano, no 
centro da alma, ali onde o Espírito vem visitar o homem....”

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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