
Hoje, 

é o Chá de panela de

Para que eles tenham uma lembrança legal deste dia, e do tempo de namoro, que brincan-

do, brincando, durou                                       , a Freezer Point preparou este divertido questioná-

rio para que as melhores amigas dos noivos deixem algumas frases que marcaram momen-

tos engraçados, descontraídos e inesquecíveis deste casal que promete.

Ser feliz, continuar cúmplices, 

E, nós que somos amigas “íntimas” do casal em questão, achamos que eles não devem 

esquecer que o momento mais engraçado do namoro deles foi



Se, eu pudesse traduzir o namoro deles em uma frase, seria: (por favor, assine!!!)



(Cada amiga faz um X ao final da resposta que acha mais verdadeira, e no final , tem-se 

o panorama mais fiel do namoro)

1) Marque com um X a frase que melhor resume o namoro deles:

a) Cachorro quente e jogo de futebol

b) Pérolas e ópera

c) Sanduíche e surf

d) Não pare, não pare, não pare....

2 )A melhor lembrança do namoro deles são:

a) As fotos que eles tiraram

b) Os pentes de motel que eles colecionam

c) A s conchinhas de mar que eles cataram juntos

d) As marcas roxas dos chupões, no pescoço

3) A roupa mais sexy que ele já viu ela vestindo foi:

a) O uniforme da escola

b) O pijama de ursinho, quando estava com cólica

c) A camisola preta

d) Nada, nadinha...

4) O que eles vão contar na volta da Lua-de-Mel:

a) As paisagens nevadas eram lindas...

b) A água do mar estava quentinha!

c) A comida era ótima...

d) Nós não vimos nada, pois nem saímos da cama...

5) O que ela mais gostou de ouvir ele dizer:

a) Que ele a amarà para sempre

b) Que ela quer ficar “velhinho”ao lado dela

c) Que ele quer ter filhos com ela

d) Quando ele a chama de “Srª                                                ”

Bem, agora que vocês já tem um panorama “fiel” do tempo de

namoro, que tal começar a pensar no diário da Lua-de-Mel e

depois no Diário do Bebê ?



Boa Sorte
Beijos das Amigas


