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inteligência
sabedoria
entendimento
percepção
vigilância
confiança
prudência
coragem
raciocínio
onisciência
direção
previdência
intuição
retrospecção
aptidão
sagacidade
visão
audição
fluência
interpretação
inovação
clareza
humildade
determinação
argúcia
concentração
discernimento
critério
capacidade
motivação
esclarecimento
transcendência
resiliência
produtividade
praticabilidade
resistência
conscientização
coerência
adesão
sensatez
serenidade
perspicácia
expectativa
esperança
compreensão
engenhosidade
receptividade
consciência
superação
observância
inventividade
abertura
memória

substância
libertação
presença
poder
domínio
luz
gratidão
entusiasmo
espontaneidade
perseverança
desdobramento
abrangência
intuição
cuidado
independência
radiância
energia
convicção
completude/inteireza
unidade
solidariedade
naturalidade
onipresença
engenhosidade
satisfação
grandiosidade
espiritualidade
inspiração
bondade
coragem
animação
renovação
decisão
atmosfera
diligência
exatidão
leveza
interesse
vivacidade
apreço
disposição
franqueza
incorporalidade
exuberância
boa vontade
efervescência
júbilo
iluminação
permanência
eficiência
fluência
liberdade
constância
onipotência
empatia
resistência

identidade
individualidade
senso espiritual
alegria
paz
humor
reflexo
imortalidade
harmonia
santidade
beleza
equilíbrio
intuição
inocência
inspiração
graça
moralidade
força
flexibilidade
coragem
controle
criatividade
ausência de idade
pureza
postura
limpeza
nobreza
senso artístico
cor
forma
concepção
improvisação
eloquência
expressão
ritmo
sincronia
elasticidade
agilidade
originalidade
engenhosidade
tranquilidade
frescor
calma
doçura
impecabilidade
refinamento
quietude
serenidade
singularidade
compatibilidade
simetria
equanimidade
compostura
quietude
intrepidez
inocência
graciosidade
perfeição
retidão
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lei
ordem
governo
causa
fundamento
estrutura
demonstração
atuação
força
salvação
justiça
domínio
equidade
comprometimento
progresso
disciplina
crescimento
orientação
pontualidade
avanço
realização
compensação
segurança
regulamento
confiabilidade
perseverança
excelência
convicção
igualdade
fixidez
eficácia
paternidade
organização
autoridade
cumprimento
fidedignidade
estabilidade
disponibilidade
constância
certeza
continuidade
confiança
alinhamento
imutabilidade
perpetuidade
eternidade
regularidade
prontidão
diligência
permanência
eficiência
(aquilo que é) inabalável
(aquilo que é) absoluto
ética
credibilidade
(aquilo que é) inalterável
apoio
força

ser
atividade
eternidade
alegria
ação
elasticidade
inorgânico
sempre presente
perene
agilidade
jovialidade
atemporalidade
ausência de idade
tenacidade
inteireza
persistência
naturalidade
continuidade
saúde
função
agora
dinamismo
vivacidade
animação
prontidão
movimento
abundância
desdobramento
desempenho
expansão
emprendedorismo
infinidade
oniação
habilidade
mobilidade
inclusão
existência
dedicação
fartura
imensidade
descoberta
vigor
verve
vitalidade
zelo
indelebilidade
permanência
perpetuidade
interatividade
imortalidade
energia
renovação
concretização

honestidade
glória
integridade
honra
majestade
virtude
semelhança do Cristo
sinceridade
liberdade
revelação
santuário
permanência
saúde
sanidade
retidão
regeneração
vitória
certeza
veracidade
realidade
precisão
fidelidade
afluência
autenticidade
correção
genuíno
confiabilidade
irrepreensibilidade
probidade
exatidão
candor
validade
legitimidade
franqueza
infalibilidade
ação afirmativa
esplendor
grandiosidade
magnificência
imutabilidade
bem-estar
boa-forma
singeleza
impecabilidade
decência
honradez
lisura
triunfo
perfeição
fidedignidade
libertação
transparência

benevolência
bondade
altruísmo
perdão
paciência
obediência
generosidade
lealdade
misericórdia
humildade
mansidão
modéstia
suavidade
moderação
fidelidade
cooperação
delicadeza
respeito
sensibilidade
consideração
afeto
gentileza
onipresença
tolerância
solicitude
inocência
inofensividade
contentamento
devoção
amizade
proteção
liberação
provisão
correção
felicidade
caridade
maternidade
compaixão
cortesia
amabilidade
serenidade
atenção
infinidade
imparcialidade
unificação
inesgotabilidade
ternura
resistência
universalidade
poder

Faça uma assinatura da “my Bible Lesson” acessando o site: myBibleLesson.com
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