
Kit:
1 Mapa de Madeira  (Arizona)
14 Peças de Madeira::

Etapas:

• O Museu de Troféus de Caça
• A Rocha da Águia
• As Letras de “A R I Z O N A” (7)
• Rocha do Púlpito
• A Espada do Rei
• A Nuvem
•
• O irmão Branham e o
irmão José sobre a Rocha

Dicas de pintura: 

1.   Coloque sua peça de madeira recortada em forma do estado do 
Arizona com a face para cima. Coloque todas as outras peças de 
madeira sobre a placa para se certificar de que você as tem todas. 
Coloque a placa de lado.

2.    Em seguida, você vai pintar todas as peças de madeira com 2-3
demãos de tinta de sua escolha. Mas antes de começar a pintar, 
temos algumas dicas de pintura para ajudá-lo. 

AR I ZONAAR I ZONA
Tutorial do Projeto 

Não está incluído no kit:

• Não pinte atrás ou os lados de suas peças de madeira.
• Se necessário antes de pintar, limpe as suas peças de madeira
      com um pano úmido se notar preto nos dedos.
• Você pode pintar a espada tal como o irmão Branham
       a descreveu, alça de pérola, guarda de ouro, lâmina de prata.
       Primeiro, pinte a guarda de ouro e deixe de lado para secar.
       Em seguida, pinte o punho da pérola e deixe de lado para secar.
       Por último, pinte a lâmina de prata e deixe de lado para secar.
• Se você estiver usando várias cores de tinta por peça de
      madeira, pinte uma cor de cada vez e deixe secar antes
      de adicionar sua segunda cor.
• Ao pintar a peça da nuvem, pinte a frente e os lados.
      Recomendamos a aplicação de pelo menos duas camadas. 
      Se desejar que a sua nuvem tenha um aspecto fofo, adicione 
      um pouco mais de tinta à parte da frente durante sua última pintura.
• Se você tiver tinta nas fendas das peças de madeira, você ou seu 
       ajudante pode usar um alfinete de segurança para remover a tinta.
3. Sugerimos trabalhar de cima para baixo com uma peça por vez

porque a cola seca rapidamente. Uma vez que a tinta secou em
todas as suas peças, use o cotonete para aplicar e espalhar uma
pequena quantidade de cola de madeira na parte de trás da
primeira peça.
Coloque cuidadosamente a peça em seu lugar na placa.
Certifique-se de alinhar cada peça com o seu contorno porque
a cola de madeira é permanente, uma vez seca. Além disso, se
alguma cola de madeira se esgueirar debaixo quando você 
colocar, limpe rapidamente com um pano úmido. Siga estes 
passos com cada peça.

Materiais:

Assista ao "Projeto Arizona" em www.stillwatercamp.org antes de iniciar este projeto

• Cola de madeira: 1 oz (30 ml) por projeto
• Tinta acrílica: 3-5 cores de
       sua escolha
• Tinta acrílica cores: pérola, ouro e
       prata para a espada (opcional)
• Pincéis planos: extra pequeno,
       pequeno e médio
• Balde de água
• Toalhas de papel
• 3-5 Cotonetes
• Forração plástica para a mesa
• Alfinete de segurança
       (opcional)

Se desejar participar deste projeto mas não recebeu um kit, clique nos links abaixo
ou visite a página de Recursos no website para ver opções para fazer o seu próprio kit em casa.
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Perfil do Monte Pôr-do-Sol


