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into que todos os anos com a que ocorreu de bom, elevando o 
aproximação da data em que pensamento ao Pai Celestial, aos mentores Scomemoramos o nascimento do que sempre estão ao nosso lado e claro ao 

Divino Mestre da Galiléia nossos corações aniversariante que na maioria das vezes é 
tornam-se propensos à caridade. Não esquecido entre os pratos fartos e bebidas 
podemos definir se por causa das luzes a alcoólicas.
enfeitar as residências ou os programas As promessas dão também o ar da graça: 
televisivos que continuamente despejam ‘‘irei começar um regime’’, ‘‘voltarei a 
em nossos lares não só a oferta de produtos frequentar minha casa de oração’’, 
em uma quantidade absurdamente superior ‘‘prometo que não vou falar mal dos meus 
ao qual estamos acostumados, mas também semelhantes’’, ‘‘serei mais humilde’’, ‘‘vou 
aos especiais que trazem a tona o clima passar mais tempo com minha família’’, e 
salutar, fugindo da famigerada especulação assim vai. Infelizmente algumas dessas 
da violência que entretêm o telespectador promessas não chegam ao segundo dia do 
durante todo o ano. ano. Portanto lembremos de uma das 

Podemos afirmar com toda certeza que máximas do espiritismo: ‘‘Reconhece o 
este sentimento diferente que temos com a verdadeiro espírita (cristão), pelos esforços 
aproximação do fim do ano também é obra que faz para domar suas más inclinações’’.
do toque especial que os espíritos de luzes Portanto queridos companheiros de 
invocam a todas as pessoas que estão em jornada, lembremos que todos os dias 
sintonia com o que há de mais puro e belo. podemos começar a realizar nossa reforma 

Nesta hora existe também um momento íntima e não esperar por trezentos e 
crítico onde retorna a nossa mente sessenta e cinco dias para reiniciar-mos as 
momentos difíceis que passamos durante o nossas promessas.
ano que se finda. A ausência daquele ente A todos desejo um Feliz 
querido que pela primeira vez não gozará Natal e um próspero 2011, 
conosco, pelo menos materialmente, das de muita paz e muita luz.
celebrações natalinas e do revellion.

Muitos aproveitam o momento para  Inibmort
junto com seus familiares agradecer tudo o 

FELIZ 2011

ês de dezembro, o clima já se sim com as pessoas que amamos, mas 
começa a ficar diferente. A também orarmos por Aquele que mostrou 
correria das lojas, as árvores de a todos nós que o amor deve prevalecer M
Natal são montadas, a mídia se acima de tudo e que devemos fazer pelo 

arma das melhores táticas para chamar a outro aquilo que gostaríamos que 
atenção dos consumidores, a preocupação fizessem conosco.
com os presentes já começa a tirar o sono Jesus nos mostrou que para viver não 
de muitos baixinhos e altinhos. Nessa precisamos de muita coisa material, pois 
época do ano as pessoas parecem ficar Ele nasceu da maneira mais simples que 
mais boazinhas, pensam no seu próximo e se podia imaginar. Muitas vezes 
vez ou outra fazem pequenas doações pensamos em tantas coisas supérfluas e 
para os mais necessitados, mesmo que esquecemos das coisa mais simples da 
seja para um vizinho amigo que precisa de vida que é viver com amor junto com as 
um pouco mais. pessoas que realmente nos amam.

Penso que isso deveria ocorrer o ano Que neste ano que se aproxima 
todo, pois as dificuldades não aparecem possamos praticar com mais vontade os 
somente nos dias em que o ano está exemplos deixados pelo Mestre, não só 
terminando. Não digo somente da ajuda nos dias que antecipam o Natal, mas em 
material, mas tantas pessoas precisam de todos os dias do ano. E que o amor possa 
uma palavra amiga todos os dias do ano e ajudar as pessoas a pensarem mais em 
porque não mostrarmos esse sentimento serem ao invés de terem.
de amor ao próximo mais dias. Um ótimo ano de 2011 a todos e que o 

É preciso também ensinarmos as nossas Mestre amigo possa 
crianças o verdadeiro sentido do Natal, já abençoa todos os lares.
que elas ainda, talvez  pela  pouca idade   
associam essa data apenas a presentes e Luciana Beatriz Arioli 
festas, muita fartura a alegria. Trombini

O verdadeiro sentido do Natal é reunir-

NATAL

CONHEÇA O SITE DA USE
http://uselins.wordpress.com/

Envie-nos material através 
do email:

uselins@gmail.com

Porta Estreita
Embrenhastes pela porta larga,
Uma vida de festas, orgias, fartura,
Chafurdaste na lama negra e fétida,
Sentistes o ranço sabor da amargura,

Gritastes: Senhor, Senhor, sem ímpeto 
algum,
Não fora atendido, estavas esquecido,
Os pés descalços queimavam no chão 
gelado,
Por seus comparsas era humilhado,

O tempo fora passando, os anos se 
multiplicando,
Um fio de esperança brotara em seu 
coração,
Ao sentir o perfume de sua mãezinha 
querida,
Anjo do bem, que há muito não via não,

Palavras de ouro brotaram de seus lábios:
Filho querido perdera-se no caminho,
Mas o Pai em sua infinita bondade,
Não esquece de nenhum de seus filhos,

Caminhas no bem, amigo irmão,
Faze-o sem ver a quem,
Afaste-te das tentações dos vícios,
Ajuda aqui, ali, além;

Espelhe-se no Mestre Divino,
Adentre a porta estreita da salvação,
Difícil, mais não impossível,
Pois fora da caridade não há salvação.

Inibmort

Leia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca 

do seu Centro
.

Campanha



ascido em Ituiutaba (MG), em 1 de Chegaram na Comunhão Espírita onde o autopiedade. Começou a 
novembro de 1939 e tendo Chico trabalhava, mas ele não estava aquela ter dó de você mesmo. Isso Ndesencarnado em 25 de novembro hora, ele participava de trabalho de gerou um processo destru-

de 1989, a vida do médium Jerônimo peregrinação, visita fraterna, levando o pão tivo. O seu pensamento 
Mendonça foi um exemplo de superação de e o evangelho aos pobres e doentes. negativo fluidicamente interferiu no seu 
limites. Totalmente paralítico há mais de Ao chegar, vendo o amigo vermelho de corpo físico, gerando a lesão. Doravante 
trinta anos, sem mover nem o pescoço, cego sangue disse Chico: Jerônimo, vença o coitadinho. Tenha bom 
há mais de vinte anos, com artrite - Olha só quem está nos visitando! O ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que 
reumatóide que lhe dava dores terríveis no Jerônimo! Está parecendo uma rosa os outros não sintam piedade de você.
peito e em todo o corpo, era levado por vermelha! Vamos todos dar um beijo nessa Ele seguiu o conselho. A partir de então, 
mãos amigas por todo o Brasil a fora para rosa, mas com muito cuidado para ela não após as palestras ele cantava e contava 
proferir palestras. Foi tão grande o seu se “despetalar”. histórias hilariantes sobre as suas 
exemplo que foi apelidado “O Gigante Um a um, os companheiros passavam e dificuldades. A maioria das pessoas 
Deitado” pelos amigos e pela imprensa. lhe davam um suave beijo no rosto. Ele esquecia, nestes momentos, que ele era 

Houve uma época, em meados de 1960, sentia a vibração da energia fluídica que cego e paralítico. Tornava-se igual aos 
quando ainda enxergava, que Jerônimo recebia em cada beijo. Finalmente, Chico sadios.
quase desencarnou de uma hemorragia deu-lhe um beijo, colocando a mão no seu Jerônimo sobreviveu quase trinta anos 
acentuada das vias urinárias. Estava abdome e assim permanecendo por alguns após a hemorragia “fatal”. Venceu o 
internado num hospital de Ituiutaba quando minutos. Era a sensação de um choque de “coitadinho”.
o  méd ico ,  amigo ,  chamou  seus  alta voltagem saindo da mão de Chico, o 
companheiros espíritas que ali estavam e que Jerônimo percebeu. A hemorragia Dia 25 de novembro completou 21 anos 
lhes disse que o caso não tinha solução. A parou. do desencarne desse inesquecível Gigante; 
hemorragia não cedia e ele ia desencarnar. Ele que, fraco, havia ido ali se despedir que essa história nos seja um exemplo para 

 Doutor, será que podemos pelo menos para desencarnar, acabou fazendo a que nos momentos difíceis tenhamos bom 
levá-lo até Uberaba para despedir-se de explanação evangélica a pedido de Chico. ânimo, vencendo a nossa 
Chico Xavier? Eles são muito amigos. Em seguida veio a seguinte explicação: tendência natural  de 

Só se for de avião. De carro ele morre no Você sabe o porquê desta hemorragia, a u t o p i e d a d e  e  
meio do caminho. Jerônimo? esmorecimento. 

Um de seus amigos tinha avião. Não Chico.
Levaram-no para Uberaba. O lençol que o -  Foi  porque você acei tou o  
cobria era branco e quando chegaram a “Coitadinho”. Coitadinho do Jerônimo, 
Uberaba estava vermelho, tinto de sangue. coitadinho.. .  Você desenvolveu a 

 Edgar Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

Você gostaria 
de adquirir livros espíritas 
ou a Revista Internacional 

de Espiritismo (RIE) 
contate o Prof. Waldomiro 

Bana (Dinho)

Fique por dentro da moda. Visite a

CHICO E O 
GIGANTE DEITADO

MENSAGENS DE EMMANUEL
 Sabedoria da Vida situou o Natal de de muitos companheiros, que desistiram do Tempo.
Jesus frente do Ano Novo, na temporariamente da comunhão fraternal. - Com o Mestre, recebemos o Amemória da Humanidade, como que E o ensejo de novas relações, acordando Dia do Amor e da Concórdia.

renovando as oportunidades do amor raciocínios enregelados com as notas - Com o tempo, encontramos o 
fraterno, diante dos nossos compromissos harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. Dia da Fraternidade Universal.
com o Tempo. E a oportunidade de curar as nossas próprias - O primeiro renova a alegria.

Projetam-se anualmente, sobre a Terra os fraquezas retificando atitudes menos felizes, - O segundo reforma a responsabilidade.
mesmos raios excelsos da Estrela de Belém, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, Comecemos oferecendo a Ele cinco 
clareando a estrada dos corações na esteira restabelecendo os elos da harmonia quebrada minutos de pensamento e atividade e, a breve 
dos dias incessantes, convocando-nos a alma, entre nós e os demais, em obediência à lição espaço, nosso espírito se achará convertido 
em silêncio, à ascensão de todos os recursos da desculpa espontânea, quantas vezes se em altar vivo de sua infinita boa vontade para 
para o bem supremo. fizerem necessárias. com as criaturas, nas bases da Sabedoria e do 

A recordação do Mestre desperta novas É o passo definitivo para a descoberta de Amor.
vibrações no sentimento da Cristandade. novas sementeiras de serviço edificante, Não nos esqueçamos.

Não mais o estábulo simples, mas nosso através da visita aos irmãos mais sofredores Se Jesus não nascer e crescer, na 
próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor do que nós mesmos e da aproximação com manjedoura de nossa alma, em vão os Anos 
deseja fazer mais luz... aqueles que se mostram inclinados à Novos se abrirão iluminados para nós.

Santas alegrias nos procuram a alma, em cooperação no progresso, a fim de 
todos os campos do idealismo evangélico praticarmos, mais intensivamente, o princípio (Do livro Fonte de Paz, 

Francisco Cândido Xavier)Natural o tom festivo das nossas do “amemo-nos uns aos outros”.
manifestações de confiança renovada, - Conforme a nossa atitude espiritual ante o 
entretanto, não podemos olvidar o trabalho Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa 
renovador a que o Natal nos convida, cada vida.
ano, não obstante o pessimismo cristalizado - O aniversário de Jesus precede o natalício 

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

O NATAL DO CRISTO



"Todas as virtudes e todos os Conceda-me nova oportunidade, 
vícios são inerentes ao Espírito". quando eu tombar, e lhe darei força 
(Allan Kardec - E.S.E., Cap. IX, ltem 10) desconhecida. Lembre-se de que sou 

vulnerável à reincidência. 
oupe-me à tentação, antes que me Evite-me os embates muito rudes, no 
fortaleça, e eu o salvarei dos vícios momento, e vencerei para a sua paz todas Pfuturos. Ainda sou muito jovem no as forças negativas que trabalham contra 

equilíbrio. você. Necessito de tempo para fortalecer-
Conduza-me ao dever e eu o ajudarei me. 

no caminho evolutivo. Necessito de um 
Tenha paciência comigo e, juntos, 

serviço nobre para manter-me. 
chegaremos à felicidade plena. Nasci com 

Inspire-me a caridade e eu enflorescerei você e nunca nos separaremos. Ajude-me 
as avenidas de sua alma. Tenho sede de e o farei livre. 
crescimento. 

Franco, Divaldo Pereira. Da obra: 
Impila-me ao trabalho e eu expulsarei Glossário Espírita-Cristão. Ditado pelo 

de seu lar interior a preguiça destruidora. Espírito Marco Prisco.
É imprescindível que ocupe minhas 
horas. 

Ajude-me na resistência, oferecendo-
me a oração, e eu deixarei asseada sua 
casa mental. Requeiro imediato auxílio 
para não desfalecer. 

Exercite-me na inspiração do bem e eu 
o coroarei de luz. Tenho sido servidora da 
indolência e preciso de renovação. 

Procure conhecer-me com mais 
atenção e o farei feliz. Sou velha amiga 
que a indiferença venceu. 
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Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 
seguintes endereços: Rua Arquimedes 
Batista Nasi, 411 - Jardim das Oliveiras - 
Getulina/SP - CEP 16450-00, também 
podendo ser entregue em um dos Centros 
Espíritas da Cidade ou mesmo pelo email: 
inibmort@gmail.com . O jornal tem 
tiragem de 800 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar
PARADA 

OBRIGATÓRIA
Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

AGENDA
AMOR E ARTE EM LINS

7 a 11/dezembro – local: Luiz 
Gama, 1096 – promoção: Meimei: 
Amor e Arte (departamento da 
Casa dos Espíritas) – (14) 3522 
3877 – exposição e vendas:  
trabalhos manuais e artesanato – 
prol às famílias assistidas, cestas 
b á s i c a s ,  g e s t a n t e s ,  s o p a  
comuitária e outros
 
PALESTRA EM GUAIÇARA

15/janeiro/2011 – local: a 
confirmar – horário: 20 h – 
palestra e harmonização musical – 
na oportunidade será lançado 
oficialmente o Centro Espírita em 
Guaiçara, marcando-se a reunião 
de fundação.
 
PINTURA MEDIÚNICA EM 

SABINO
8/dezembro – 20 h – Centro 
Espírita Aprendizes do Evangelho 
– Rua dos Expedicionários, 819
Presença: Projeto Seara de Luz – 
Colônia Renascer – Ipora/Goiás

 vendas de quadros

.

.

té aqui não temos feito outra coisa Evento. Crescendo em espiritualidade.
senão comemorarmos, à nossa É imperioso que o Homem avance um Renascendo para Deus.Amoda, o Natal de Jesus. pouco mais e passe a compreender o Natal Natal com Jesus representa, antes e 

P r o f u s ã o  d e  l a n t e j o u l a s  e  de Jesus como sendo o Natal com Jesus. acima de tudo, nossa inquebrantável 
ornamentações a caráter. Desvencilhando-se da gastronomia e disposição de ânimo de caminhar para Ele, 

Árvores esgalhadas, sem flores e sem consagrando-se à meditação. ou a obtenção da possibilidade de Sua vinda 
frutos, sem raízes e sem frondes, sem seiva Desapegando-se das exterioridades e até
e sem vida, transformadas em lampadários concentrando-se no mundo de si mesmo, nós, pelas condições favoráveis de 
multicoloridos. através das doces e repousantes hospedagem que Lhe ensejemos em nossos 

Manifestação de votos de boas festas, recordações de todos os fatos que se corações. 
expressas em cartões que variam em tipos, relacionam, remota e diretamente, com o Passos Lírio
tamanho e importância. Nascimento do Filho de Deus.

Saudações ditadas pelo gênio inspirador Ausentando-se do Presente tumultuado Fonte: O Reformador - Dezembro de 2003
da Amizade. e internando-se na cripta augusta e 

Brindes e presentes, sugeridos, em silenciosa do Passado, para projetar-se nas Colaboração: Prof.ª 
alguns casos,  pelos interesses e claridades do Futuro, em arrojados vôos de Leudimila Rodrigues  
conveniências; em outros, inspirados pela esperança e idealismo. Tempeste.
extensão e intensidade de sinceros e Examinando-se conscienciosamente. leudimilatempeste@ 
acrisolados afetos. Alcandorando-se em idéias e aquisições. hotmail.com

Cânticos religiosos, músicas sacras, Acrisolando-se em sentimentos.
cultos externos traduzindo o teor 
multiforme das homenagens.

Artigos e crônicas, pontos e contos, 
poemas e sonetos – prosa e poesia 
estreitamente conjugadas para o mesmo 
fim.

Peças oratórias, páginas radiofônicas, 
representações pictóricas, criações 
cenográficas, explorando o mesmo filão 
histórico.

Lautas mesas, servidas de guloseimas e 
iguarias que fazem a delícia de refinados 
paladares.

Mas, impõe-se uma radical modificação 
nesta ordem de apresentação das coisas 
pelas criaturas, em relação ao Magno 

NATAL COM JESUS

DECÁLOGO DA VONTADE

‘‘NOSSO CINEMA’’
DIA 19/12 

C.E. ‘‘FÉ, AMOR E 
JUSTIÇA’’

FILME:
UM CONTO DE 

NATAL
19:30 HS
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Reabilitação
Tratamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Dra Rosana F. T. De Pina
 CREFITO - 3/9738

Dra Érika A. Kataoka
 CREFITO - 54942-F

Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas
C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau 

Brás n.º 954
Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Quinta - Estudo com o Prof. Waldomiro B Bana-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

EVANGELHO - C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”
TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 20/11 - 
Tema: A  Definir

DIA 27/12 - Reinaldo Trombini Junior
Tema: Reforma Íntima

DIA 13/12- Edgar Feres Filho
Tema: A  Definir

DIA 03/01- Edgar Feres Filho
Tema: A  Definir

Leudimila Rodrigues Tempeste

CARTÓRIO DE NOTAS E
PROTESTOS DE GETULINA

Escrituras - Procurações - Autenticações
Reconhecimento de Firma - Contratos 

Protestos

Rua Júlio Prestes, 239 - CEP 16450-000
             Getulina/SP       (14) 3552 1868

SEMEADURA 
ETERNA

I
Plantar, todos nós plantamos,

Somos livres a plantar, 
Em qualquer parte, em qualquer tempo,

E o Amor está semeado também na 
terra,

Desde época milenares ,
ALGUÈM, nos deixou, sementes a 

contento!
 
II

E os corações são terras preparadas,
Receptivas mesmo que estejam ao 

relento,
Pois para demonstrar os sintomas do 

Amor!
Nenhuma autoridade pede - nos 

documentos!
. 

III
 Amor aquele sentimento que nasce,
Nos refolhos da alma, em qualquer 

momento,
Sensibilizados pelas presenças das 

almas,
Que muitas vezes desambientadas,

Pede apenas no olhar, o nosso 
compadecimento!

 
IV

 E o grande Amor se semeado e 
recíproco,

Nas entranhas do nosso mundo interior,
E ao sintonizarmos lá das alturas,
Através desse eterno fio condutor,
Recebemos aqueles belos sinais,

Que devemos dar , todo o 
acolhimento!

Autor: José Bastos.

.

.

POESIA
oje é o dia que dá início a um novo ano. nossas mãos no trabalho de construção de um H mundo melhor, conquistaremos, um dia, a 

É o dia primeiro. felicidade que tanto almejamos. 
Todos queremos iniciar mais um ano com Só há um caminho para se chegar à 

esperanças renovadas. felicidade. 
É um momento de alegria e confraternização. E esse caminho foi mostrado por quem 
As rogativas, em geral, são para que se tenha realmente tem autoridade, por já tê-lo trilhado. 

muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e Esse alguém nós conhecemos como Jesus de 
vender. Nazaré, o Cristo.

Mas será que se tivermos tudo isso teremos a No ensinamento "amar a Deus sobre todas as 
garantia de um ano novo cheio de felicidade? coisas e ao próximo como a si mesmo" está a 

Se Deus nos dá saúde, o que normalmente chave da felicidade verdadeira. Jesus nos 
ocorre é que tratamos de acabar com ela em coloca como ponto de referência. Por isso 
nome das festas. recomenda que amemos o próximo como a nós 

Seja com os excessos na alimentação, mesmos nos amamos. 
bebidas alcoólicas, tabaco, ou outras drogas Quem se ama preserva a saúde. Quem se ama 
não menos prejudiciais à saúde. Não nos não bombardeia o seu corpo com elementos 
damos conta de que a nossa saúde depende de nocivos, nem o espírito com a ira, a inveja, o 
nós. Dessa forma, se quisermos um bom ano, ciúme etc.
teremos que fazer a nossa parte. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, 

Se pararmos para analisar o que significa a respeita sua criação e suas leis. Respeita seus 
passagem do ano, perceberemos que nada se semelhantes porque sabe que todos fomos 
modifica externamente. criados por ele e que ele a todos nos ama. 

Tudo continua sendo como na véspera. Enfim, quem quer um ano novo repleto de 
Os doentes continuam doentes, os que estão no felicidades, não tem outra saída senão 
cárcere permanecem encarcerados, os infelizes construí-lo. Importa que saibamos que o novo 
continuam os mesmos, os criminosos seguem período de tempo que se inicia, como tantos 
arquitetando seus crimes, e assim por diante. outros que já passaram, será repleto de 

Nós, e somente nós podemos construir um oportunidades. Aproveitá-las bem ou mal, 
ano melhor, já que um feliz ano novo não se depende exclusivamente de cada um de nós.
deseja, se constrói. O rio das oportunidades passa com suas 

Poderemos almejar por um ano bom se desde águas sem que retornem nas mesmas 
agora começarmos um investimento sólido, já circunstâncias ou situação. Assim, o dia hoje 
que no ano que se encerra tivemos os logo passará e o chamaremos ontem, como o 
resultados dos investimentos do ano amanhã será em breve hoje, que se tornará 
imediatamente anterior e assim sucessiva- ontem igualmente. 
mente. E, sem que nos demos conta, estaremos logo 

Poderemos construir um ano bom a partir da chamando este ano que se inicia de ano 
nossa reforma moral, repensando os nossos passado e assim sucessivamente. Que todos 
valores, corrigindo os nossos passos, dando possamos aproveitar muito bem o tesouro dos 
uma nova direção à nossa estrada particular. minutos na construção do amanhã feliz que 

Se começarmos por modificar nossos desejamos, pois a eternidade é feita de 
comportamentos equivocados, certamente segundos.
teremos um ano mais feliz. 

Se pensarmos um pouco mais nas pessoas Equipe de Redação do Momento Espírita, 
que convivem conosco, se abrirmos os olhos com base no livro Repositório de sabedoria, 
para ver quanta dor nos rodeia, se colocarmos verbetes: oportunidade e tempo.
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