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Ser acolhido
Não é necessário ser membro da associação para ter
acesso aos centros do IVI. Animados por voluntários,
eles são locais de acolhida, de escuta e de
harmonização. Estão abertos a todos : homens e
mulheres de todas as idades e de todas as culturas,
que tenham fé, que a tenham perdido ou que nunca
a tenham tido.

As pessoas harmonizadas e escutadas nos centros do
IVI sentem, freqüentemente, o desejo de aprofundarse no conhecimento de si mesmas ou apenas desejam
doar, elas também, aos outros, aquilo que receberam :
calma, consolo, esperança...

Convite à Vida
Ser escutado
A escuta individual, na confiança e na
confidencialidade é um momento privilegiado que
permite a cada um exprimir o que está em seu
coração. Esse momento de troca, na compaixão e no
não julgamento, ajuda à pessoa que ali está, a melhor
se compreender e a encontrar uma nova motivação
para sua vida.

S.O.S. ESCUTA
Esse plantão telefônico oferece um conforto, graças a
uma escuta anônima e um apoio de oração todas as
noites da semana e domingo o dia inteiro.

Os grupos de oração
Convite à Vida – IVI é uma associação que propõe a
cada pessoa centralizar sua existência sobre um valor
universal crístico : o amor.
Para ser colocado em prática isso requer uma verdadeira
transformação de si porque, freqüentemente, os medos,
os sofrimentos e as dores da vida impedem a alma de se
exprimir, isolando então cada um em sua solidão.

Ser harmonizado
A harmonização é um gestual que reequilibra os
centros energéticos do corpo.
Além da impressão de relaxamento que ela
proporciona, a harmonização age sobre todos os
planos do ser : fisiológico, emocional e espiritual.
Liberando as tensões acumuladas pelo stress, pelas
culpas ou pelas tristezas, a harmonização ajuda cada
um a viver sua vida com mais serenidade.
A harmonização, que não substitui nenhuma terapia,
é feita em qualquer pessoa que a deseje, nos centros
do IVI ou, se requisitada, fora dos centros : nos lares,
nos hospitais, nos asilos...
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Essas pessoas podem, se quiserem, participar de um
grupo, no qual elas se familiarizarão com a oração para
em seguida aprenderem a harmonizar e a praticar as
vibrações.

No IVI, graças à oração e à harmonização, nós nos
abrimos para esse amor, aprendemos a receber e a doar
essa energia criadora que religa todos os seres.
Descobrimos uma nova dimensão de vida, sem fugir da
realidade do cotidiano nem do mundo de hoje.
É por isso que a atividade dos membros da associação IVI
não se limita a um trabalho sobre si mesmos. Ela consiste
também em acolher, escutar, compreender, consolar e
ajudar todos aqueles que procuram a associação, na
França e no mundo.

IVI é uma atitude, é um passo na direção da
transformação individual, uma busca de liberdade
interior, em um ambiente coletivo. Cada um é
responsável por si, mas precisa do outro para
prosseguir.
Reunindo-se uma vez por semana, os grupos
revelam a força que tem a oração em comum tanto
a serviço do próximo como a serviço das grandes
causas da humanidade. Esses encontros semanais
abordam igualmente temas essenciais que trazem
um novo olhar sobre os problemas da vida
profissional e pessoal. A aprendizagem da escuta
permite a todos testemunhar suas experiências a
respeito das diferenças e ultrapassar, assim, os
preconceitos e as barreiras sociais ou de gerações.
Ao final de alguns meses, os grupos vivem uma
etapa importante, no momento de um Seminário,
no qual é ensinado o gestual da harmonização. A
partir daquele momento, numerosas atividades são
propostas a seus membros, em particular as
vibrações. Esse trabalho coletivo sobre a respiração,
a voz e o movimento permite entrar em
ressonância com a terra para dinamizar seus pontos
de energia.
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IVI VISTO COM LENTE DE AUMENTO
As atividades
Com a oração, a harmonização e as vibrações, o IVI
fornece a seus membros três chaves para a compreensão
de si mesmo, do outro e da terra, três ferramentas que
adquirem sentido sendo partilhadas e aplicadas em
numerosos domínios.
As artes, a saúde, a educação, a família reúnem os
membros da associação segundo suas profissões ou seus
campos de interesse em espaços de reflexão, de
criatividade e de ação.
As peregrinações são ocasiões para rezar por aqueles
que sofrem no nosso país e além de nossas fronteiras
mas é, igualmente, um convite à descoberta de si mesmo
através do encontro das terras, dos povos e de suas
culturas.

Os eventos
São organizados por todos, membros e não membros.
Os colóquios reúnem conferencistas de destaque
internacional para tratarem de temas essenciais : “O
Homem, a terra, a vida”, “A infância”, “A terra em perigo :
quais são chaves da vida ?” ...

BRASIL
Sede Social : Casa do IVI Brasil - Estrada da Gávea, 139
Gávea, Rio de Janeiro, CEP 22451-264 RJ
Tel. +55(21) 3205 3836 - Fax : +55(21) 2512 2063
E-mail : ivibrasil@oi.com.br
Centro Regional - São Paulo
Rua Oliveira Pimentel, 391 - Jardim Paulista, São Paulo,
CEP 04544-010 SP
Tel. +55(11) 3889 9246

SOS Escuta (Brasil) :
+55(21) 8717 2813 e +55(21) 9809 9995
Todos os domingos das 17 as 20 horas
Em caso de urgencia deixar recado.
A Mensagem de Convite à Vida está disponível em
livros, fitas ou CD nos centros ou por correspondência.

www.ivi-brasil.com ou www.ivi.fr

Os encontros de jovens dos cinco continentes dá a eles
a oportunidade de se conhecerem, de criarem laços
duráveis, de dialogar, de exprimirem seus desejos e suas
soluções para construírem o mundo de amanhã.

A história do IVI e sua Expansão
Convite à Vida - IVI nasceu por iniciativa de uma senhora francesa,
Yvonne Trubert. Durante anos ela recebeu todos dias, em sua casa,
dezenas de pessoas para oferecer a elas apoio e consolo. Seu método é
simples : escutar, compreender e amar sem restrição. Para ajudá-la a
atender a uma demanda cada vez mais crescente, ela reuniu em grupos
de oração homens e mulheres vindos de horizontes bem diferentes, mas
ligados pelo amor que receberam e desejosos de compartilhar esse amor
com seu próximo.
Foi com esse espírito que, em fevereiro de 1983 foi criada a Associação
Invitation à la Vie (lei 1901) que abriu seu primeiro centro na França, em
Paris, no bairro de Boulogne-Billancourt.
Declarada de interesse geral, a associação conta hoje com dezessete
centros em território francês. IVI está presente em mais de quarenta
países, seja através de associações autônomas (algumas consideradas de
utilidade pública), seja através da existência de antenas ou de
correspondentes.

FRANÇA
INVITATION A LA VIE
Sede social : 26, Rue des Peupliers
92100 Boulogne Billancourt
Tel. +33(0)1 46 08 23 64 - Fax : +33(0)1 46 08 46 78
E-mail : ivi.france@gmail.com

Convite à Vida

