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Sebastião Remir Rodrigues de Almeida nasceu em 1980 na cidade de Presidente Dutra, no Estado
do Maranhão. É casado desde 2005 com Valquíria Almeida; é pai de Rodrigo Remir, Maria Luísa e
Samuel.
Desde pequeno é apaixonado por rádio e comunicação em geral.
“Ouvi muito o Edelson Moura, o Maurício Fares, Márcia Ferreira e tantos outros grandes nomes do
rádio Brasileiro.”
Remir começou em rádio em 1998, na extinta Tropical FM. No mesmo ano começou a integrar a
equipe da Rádio FM Cidade de Presidente Dutra, onde ficou por 10 anos.
“Sou grato ao meu grande amigo Régino Bias, que viabilizou a minha ida à Rádio Cidade( na época,
Mirante FM) e aos demais colegas que por lá passaram. Muito obrigado ao Dr. Warwick Américo e
dona Dâmara Betânia, proprietários da Rádio Cidade, pela grande oportunidade que me deram e
pelas portas abertas, sempre!”
Filho de viúva, cresceu sem a presença de um pai. Sua mãe, dona Ozita o levou cedo para a igreja
e assim teve contato com o Evangelho. Teve grandes homens de Deus como seu tutor, como o
irmão José Vitorino, Pr. Kléber Antônio, Pr. Erisvaldo, entre outros. Em 2007, teve o real encontro
com o Senhor Jesus, na Primeira Igreja Batista em Presidente Dutra, onde foi discipulado e batizado
pelo Pr. Raimundo Gomes Guimarães. Fez Seminário e bacharelado em Teologia, e em 2014
passou pelo Concílio, e foi ordenado pastor Batista.
Hoje atual como pastor presidente da Igreja Batista da Tabuleta, em Teresina no Piauí.
Qualificações profissionais e ministeriais:
- Formação profissional:
- Radialista profissional (DRT 7280/DF).
- Outras qualificações: Locutor publicitário, produtor audiovisual, mestre de cerimônia, cantor de
jingles etc.
Formação Ministerial:
- Bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia Hokemãh (FATEH).
- Pós-graduado em Teologia do Novo Testamento Aplicada, pela faculdade Batista do Paraná
(FABAPAR).
- Pós-graduando em Psicologia e Aconselhamento Pastoral pela Faveni.
- Pastor da Convenção Batista Brasileira - OPBB: 5322.

