


A confiança em Deus e em ti mesmo.

Guarda sempre:

Keep always:

The trust in God and in yourself.



A consciência tranqüila. O 

tempo ocupado no melhor a 

fazer.

A palavra construtiva.    

A oração com o trabalho. 

The conscience serene. The
time in function of the best 

actions.

The constructive word.  
The work with prayer. 



A esperança em serviço.                         

A paciência operosa. 

A opinião desapaixonada.

A bênção da compreensão.

The hope in service.   
The patience active. 

The opinion without passion.
The blessing of comprehension.



A participação no progresso de 

todos.   A atitude compassiva. 

A verdade iluminada de amor.  

O esquecimento do mal. 

Participating in the progress of all.   
A compassionate attitude. 

The truth enlightened by love.  
Your forgetfullness of evil. 



A fidelidade aos compromissos 

assumidos.  O perdão 

incondicional das ofensas. 

O devotamento ao estudo.   O 

gesto de simpatia.

Fulfililng commitments made.               
The unconditional forgiveness of 

insults. 

Devotation to learning.     A 
gesture of sympathy.



O sorriso de encorajamento.         

O auxílio espontâneo ao próximo. 

A simplicidade nos hábitos.   

O espírito de renovação. 

The encouraging smile.                   
The spontaneous aid to the 

neighbours. 

Simplicity in the habits.
The spirit of renovation. 



O culto da tolerância.   A 

coragem de olvidar-se para servir. 

A perseverança no bem.  Conservemos 

semelhantes traços pessoais, 

The cult to indulgence.   The 
courage to forget oneself in order 

to serve. 

The perseverance in the good actions.               
Let us keep similar personal traces, 



na experiência do dia-a-dia,                    

e adquiriremos a ciência da 

paz íntima com o privilégio de 

encontrar a felicidade                                             

pelo trabalho, no clima do amor.

in the day to day experience and 
we will acquire the science of                     

inner peace with the priviledge of 
finding happiness through work, in the climate of love. 
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