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Agora naquela cultura particular de entu00e3o a mulher do mundo a mulher que quis ostentar a sua riqueza e beleza e chamar a atenu00e7u00e3o sexualmente de
todo mundo era a mulher exagerada em seu traje e adornos agora esta era a mulher do mundo
O exagero no modo de se adornar era caracteru00edstico das prostitutas e isto era uma declarau00e7u00e3o indireta evidente na igreja quando alguu00e9m
participava do culto desta forma de que nu00e3o estava ali para adorar a deus mas para chamar a atenu00e7u00e3o dos outros sobre si
40
Ter mulheres na igreja que supostamente su00e3o a epu00edtome de piedade e estas se aprontam como prostitutas ou mulheres vistosas enfeitadas que tentam
chamar atenu00e7u00e3o para si ou que tenham a intenu00e7u00e3o de fascinar outros homens e fazu00ea los descontentes com suas pru00f3prias esposas ou
atu00e9 pior fascinu00e1 los para terem relau00e7u00f5es sexuais com eles certamente o nome de deus seru00e1 blasfemado na igreja quando o povo vem para
cultuu00e1 lo
Assim uma mulher cristu00e3 nu00e3o deveria chamar a atenu00e7u00e3o ao tipo da sua roupa uma mulher cristu00e3 deveria mostrar pelo seu vestido qual u00e9
o seu comportamento e o amor dela e devou00e7u00e3o para com o seu pru00f3prio marido ela deveria mostrar pelo seu vestido que ela nu00e3o tem qualquer
intenu00e7u00e3o para ostentar a sua riqueza mas que ela estu00e1 em aparu00eancia e atitude apropriadas de um corau00e7u00e3o humilde que estu00e1
verdadeiramente pronto para adorar ao deus vivo
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