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Festa de 19 dias
Páginas para Crianças
Mashíyyat significa vontade ou força de vontade. A força de
vontade é a força interior ou a vontade. Nós usamos a força de
vontade para fazer coisas difíceis. Nós também usamos nossa
vontade quando resistimos a tentações ou desejos que podem
nos distrair ou nos causar problemas. Uma grande vantagem de
usar a força de vontade é que é muito bom fazer a coisa certa!

1.De que maneira você pode fortalecer sua força de vontade?
________________________________________________________
________________________________________________________
2.Como você usou sua força de vontade recentemente?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3.Como a força de vontade pode te ajudar a crescer espiritualmente?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_

Bate-papo das Crianças
ANA: Alláh-u-Abhá a todos! A Festa de Mashíyyat ou a força de
vontade está aqui. Nós precisamos de força para fazer coisas
difíceis. Se estou com medo ou não quero fazer algo difícil, eu uso
minha força de vontade. Eu uso isso toda vez que me levanto na
aula. Estou determinado a superar meus medos e atitudes
negativos. Então, isto é FORÇA DE VONTADE!
CAROL: Eu uso minha força de vontade quando tenho que tirar o
lixo. Isso fede! Ha ha! Quando pratico meu saxofone, dói minha
boca. Mas eu preciso praticar se eu quiser ficar bom nisso. Eu
realmente não gosto de dever de casa. Alguns dos meus amigos
brincam antes de fazer o dever de casa, mas para mim, isto é uma
grande distração. Fica difícil manter o foco em estudar. Mas eu
tento me manter positivo sobre minhas responsabilidades. Fica
mais fácil se concentrar e fazer as coisas.

MONA: Você sabe o que significa livre-arbítrio? Isso significa que
temos uma escolha. Como quando você realmente quer o
brinquedo novo de alguém - mas você não toca nele sem perguntar.
Se pensarmos nos Ensinamentos de Deus e escolhermos obedecelos, nosso livre arbítrio fica mais forte. Nós nos aproximamos da
vontade de Deus. A única maneira de fazer um mundo melhor é
escolher o tipo de coisa que são nobres e que beneficiam a todos.
GABRIEL: Vamos usar nossos dedos! Um, FICAMOS DECIDIDOS para
fazer o que for necessário para resolver problemas. Dois, somos
DETERMINADOS a continuar e
não mudar nossas decisões.
Três, usamos CORAGEM para
superar nossos medos. Quatro,
somos PERSISTENTES e nunca
desistimos. Cinco, tentamos
o nosso melhor para RESISTIR
aos impulsos e evitar distrações.
E é assim que aumentamos
a nossa FORÇA DE VONTADE!

Página para Colorir

Cartaz de Força de Vontade
Você vai precisar
• papel de desenho grande
• giz de cera, marcadores e / ou tintas
• Tesouras
• cola e / ou fita
• Decorações como folhas, flores, cola glitter, adesivos, papel
crepom, fita.
O que fazer

1.

No papel de desenho grande, comece a traçar as mãos.

2.

Em seguida, desenhe linhas de energia e formas de energia.
Adicione detalhes como unhas, jóias e textura.

3.

Em seguida, escreva palavras de força de vontade nas linhas e
formas! Aqui estão algumas: visão, decidir, determinação,
coragem, persistência, tenacidade, entusiasmo, resistir às
distrações e tentações. Você pode pensar em mais?

4.

Pinte as formas e adicione decorações. Você pode traçar suas
palavras com cola glitter e até mesmo cortar ou rasgar formas
interessantes para adicionar.

A Força de vontade e o amor de Shoghi Effendi
Shoghi Effendi foi nomeado por seu avô,
'Abdu'l-Bahá, para ser o Guardião da Fé
Bahá'í. Durante a guardiania de Shoghi
Effendi, ele fez todo o possível para
proteger e fortalecer a Fé Bahá'í. Ele ajudou
os amigos em todos os lugares com planos
de expansão e consolidação. Ele escreveu
muitos livros para ajudar os amigos a
entender a missão de Bahá'u'lláh.
Ele escreveu milhares de cartas para encorajar os amigos
pessoalmente. Ele manteve os jardins bahá'ís abertos para os
peregrinos. Ele se certificou de que os monumentos bahá'ís na
Terra Santa fossem feitos bonitos e mantidos. O Santuário do Báb é
um deles. O Santuário de Bahá'u'lláh em Bahji é outro. Essas e
muitas outras coisas foram iniciadas e mantidas por Shoghi Effendi
através de seu conhecimento, fé, força de vontade e amor pela
Causa de Deus.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Caça Palavras
CORAGEM
DECIDIR
DETERMINAÇÃO
ESCOLHA
FOCO

FORÇA
PERSEVERANÇA
VONTADE

