
 

Follow Your Heart – Steve Jobs 

Your time is limited, so don’t waste it living 

someone else’s life. Don’t be trapped by 

dogma — which is living with the results of 

other people’s thinking. 

Don’t let the noise of others’ opinions 

drown out your own inner voice. And most 

important, have the courage to follow your 

heart and intuition.  

They somehow already know what you 

truly want to become. Everything else is 

secondary. 

 

Seu tempo é limitado, então não 

desperdice ele vivendo a vida de outra 

pessoa. Não fique preso em dogmas – que 

é viver com os resultados do pensamento 

de outras pessoas.  

Não deixe o ruído da opinião dos outros 

sufocar sua própria voz interior. E mais 

importante, tenha a coragem de seguir seu 

coração e intuição.  

Eles de alguma forma já sabem o que você 

verdadeiramente quer se tornar. Todo o 

resto é secundário. 

  



 
Your time is limited,  

Seu tempo é limitado, 

 

so don’t waste it living someone else’s life.  

então não desperdice ele vivendo a vida de outra pessoa.  

 

Maybe someone else could do it. = Talvez outra pessoa poderia fazer isso. 

 

Paulo’s mother is young. = A mãe do Paulo é jovem. 

 

Don’t be trapped by dogma  

Não fique preso em dogmas (doutrinas) 

(Não caia na armadilha do dogma) 

 

He was trapped beneath a table. = Ele estava/ficou preso embaixo de uma mesa. 

 

He sent the form by email. = Ele enviou o formulário por e-mail. 

 

which is living with the results of other people’s thinking.  

que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. 

The feelings which I consider important. = Os sentimentos que eu considero importante. 

 

Don’t let the noise of others’ opinions  

Não deixe o ruído da opinião dos outros 

The girls' room. = O quarto das meninas. 

 

 



 
drown out your own inner voice.  

Sufocar / abafar sua própria voz interior.  

The noise of the TV drowned out our conversation. = O barulho da TV abafou nossa conversa. 

 

And most important,  

E mais importante, 

 

have the courage to follow your heart and intuition.  

tenha a coragem de seguir seu coração e intuição. 

 

They somehow already know  

Eles de alguma forma já sabem 

 

what you truly want to become.  

o que você verdadeiramente quer se tornar. 

 

Everything else is secondary. 

Todo o resto é secundário.  



 

Follow Your Heart – Steve Jobs 

 

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — 

which is living with the results of other people’s thinking.  

Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, 

have the courage to follow your heart and intuition.  

They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. 

 


