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Existem pessoas que têm tudo para dar errado na vida, seja por estilo de vida,
por exemplos paternos, por amizades ou por tantas outras variáveis. Isso
ocorre pelo fato de termos a necessidade de um modelo ou exemplo para
seguir, seja de pais ou de amigos, ou seja, nem sempre é possível tomar o
caminho certo única e exclusivamente por opção própria.
Cremos que esta revelação foi inspirada por Deus, verbal e plenamente, sendo
inerrante e infalível nos seus originais (2Tm 3.16; 2Pe 1.21).
Era uma família diferente, que o agradava muito e despertava nele o desejo de
estar cada vez mais próximo deles. Ele se interessou tanto que definitivamente
queria aquele modelo de vida para ele e tornou-se cristão. Foi ali inclusive que
conheceu a pessoa que provavelmente o ajudaria a mudar sua vida
definitivamente, Carol Sue, irmã do seu amigo de faculdade, com a qual se
casou em 1982. Concluiu o Bacharelado na Universidade Cedarville Ohio e
tornou-se mestre em Teologia do Velho Testamento no Seminário Teológico
Dallas, ambos nos Estados Unidos, em 1981 e 1986, respectivamente. Mudouse para o Brasil com sua família em 1987, tornando-se professor no Instituto
Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia. Não se limitou ao que já tinha estudado e
voltou aos Estados Unidos para se aperfeiçoar, tornando-se Doutor em
Educação Cristã pelo Seminário Teológico de Dallas em 2003. .

Exemplos de como exercer missões onde estou
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Existem várias maneiras de exercermos nosso ministério de missões. O que
veremos certamente poderá nos inspirar a sermos cristãos mais
comprometidos com a ordenança de Deus quanto ao Ide e Pregai. A nossa
personagem não se limitou aos padrões tradicionais de pregar a palavra de
Deus, visto que já era professor de um renomado seminário (digo isto não para
exaltá-lo, mas à pessoa de Jesus, que o motivou na sua jornada), mas buscou a
Deus de várias maneiras. 1- Professor no seminário, o qual visa a formar
pastores focados na palavra de Deus para que possam levar a palavra de forma
correta e genuína a outras pessoas e povos..
2- Pastoreia na igreja PIBA (Primeira Igreja Batista de Atibaia), na área de
Exposição Bíblica.
3- Ministra cursos, estudos e palestras acerca do plano de salvação de Deus..
4- Escreveu quatorze livros, visando a aproximar grupos diferentes (pais,
avós, filhos, casais, etc.) ao propósito de Deus para cada um.
5- Preparou seus filhos para ser uma extensão da família Merkh e
representantes de Deus onde estiverem.
Nós também somos capazes de fazer quando nos deixamos ser guiados por
Deus!

Impacto na igreja Batista em Valinhos

Fomos alimentados por mais de dois anos com estudos para casais através dos
quais pudemos aprender o que Deus espera de cristãos em áreas importantes
da vida familiar – seja do casal, dos filhos ou dos pais - através dos seguintes
livros de nossa personagem: Estabelecendo alicerces; Mobiliando a casa;
Enfrentando tempestades... Neste período de estudos, tivemos a oportunidade
de aprender as orientações para o bom andamento da família, buscar colocálas em prática e aconselhar amigos, vizinhos e muito mais casais acerca delas.
Certamente exemplos de missionários que dedicam suas vidas e de suas
famílias ao servir no reino de Deus nos devem fazer refletir sobre quantas
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oportunidades temos no decorrer de nossa jornada diária, semanal, mensal,
quer seja em casa, no trabalho, na rua ou onde estivermos de falar do plano de
salvação de Deus para as pessoas. Temos visto tantas pessoas insatisfeitas,
desanimadas, reclamando de tudo e todos, o que é um reflexo de um mundo
egoísta, onde a regra é “salve-se quem puder”, onde não há esperança alguma
de melhora e onde as pessoas estão vivendo cada dia na mesma agonia, que
acaba corroendo suas vidas.

