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APRESENTAÇÃO
3ª EDIÇÃO

“Nenhum atleta será coroado, se não tiver lutado segundo as Regras.” 
2Tm 2,5

 

Ao escrever uma segunda vez para Timóteo, São Paulo nos convida a progredir na graça de Jesus
Cristo, e para isso é preciso deixar-se conduzir pelo Senhor. Com bons atletas a competir nesse
caminho de santidade, sigamos a primeira e última regra: o próprio Jesus.  

A Copa Auxilia chega à sua 3ª edição em um novo formato. Somos convidados não somente para
uma competição, mas para um grande momento de convivência e partilha fraterna através do
esporte.

São João Paulo II, que tinha a prática esportiva como um dos seus hobbies, em um dos seus
inúmeros discursos, destaca que a prática desportiva ajuda o homem a potencializar as virtudes
humanas:

 
"O empenho desportivo é escola genuína de autêntica virtude humana, de que o antigo livro bíblico da Sabedoria

escreve: Quando está presente, imitam-na; quando ausente, desejam-na; no século vindouro triunfará coroada por ter
vencido sem mancha nos combates (Sab 4, 2). No Desporto, de fato, vence a virtude; e então todos vencem, porque

todos tiram proveito das suas fecundas exigências individuais e comunitárias"

Que possamos nos empenhar não somente para vencer, mas para nos tornarmos "bons cristãos e
honestos cidadãos", irmãos em Cristo, testemunhas da verdade e da caridade. 

 
Douglas Batista, FSVA

Guardião Geral - Responsável pelo Setor de Promoção Humana



REGULAMENTO DA COPA AUXILIA 2022

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. A “Copa Auxilia 2022” é uma competição realizada pelo Movimento dos Filhos da
Santíssima Virgem Auxiliadora, que visa o entretenimento entre jovens, sendo uma ação
evangelização e de convivência à luz do Carisma Auxilia, voltada para um estímulo do esporte à
vida. 

Art. 2º. A “Copa Auxilia 2022” não deve ser vista apenas como uma mera competição, mas sim
como uma “escola genuína de autêntica virtude humana”, como dizia São João Paulo II. 

Art. 3º. A “Copa Auxilia 2022” será disputada nos termos deste Regulamento, obedecendo,
também, às regras emanadas pelas competências das modalidades disputadas, bem assim ao
Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Art. 4º. As equipes que participarão deste campeonato serão consideradas conhecedoras deste
regulamento no que diz respeito aos seus direitos e deveres.

Art. 5º. É de competência dos responsáveis pelas equipes fazer com que seus atletas conheçam
este regulamento.

Art. 6º. As equipes participantes reconhecem que serão aplicadas medidas disciplinares por uma
Comissão Organizadora, conforme disposições previstas neste Regulamento.
Parágrafo Único - As equipes participantes reconhecem a referida Comissão como única e
definitiva instância para o julgamento de toda e qualquer questão decorrente da competição,
desistindo, assim, de valer-se do Poder Judiciário para esse fim.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 7º. A “Copa Auxilia” será coordenada por uma Comissão Organizadora, formada pelos
responsáveis do Setor de Promoção Humana, juntamente com o Setor de Difusão e com o Setor de
Eventos do Movimento Auxilia.

Art. 8º. Cabe à Comissão Organizadora:
I. Tomar as providências de ordem técnica para a realização do evento;
II. Elaborar os documentos relacionados à “Copa Auxilia”;
III. Estar atenta às situações de condutas e atitudes incompatíveis com a moral desportiva e cristã;
IV. Zelar pelo regulamento, solucionando os problemas nos locais dos jogos, juntamente com a
equipe de arbitragem;
V. Organizar a tabela de jogos bem como manter as equipes atualizadas quanto às súmulas e aos
resultados dos jogos;
VI. Dialogar com a equipe de arbitragem para o bom andamento da competição;
VII. Resolver casos omissos.
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Art. 9º. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por qualquer tipo de incidente
decorrente da prática esportiva do campeonato, de permanência no local, que esteja relacionado a
patologias congênitas de qualquer natureza ou adquirido por acidentes ocorridos com atletas ou
por estes ocasionados a terceiros, em qualquer fase da competição.
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DAS MODALIDADES E REALIZAÇÃO DOS JOGOS

Art. 10º. As modalidades a serem disputadas serão: Futsal Masculino, Queimado Misto e Dominó.
 
Art. 11º. A “Copa Auxilia 2022” será realizada no dia 15 de novembro, das 7h às 20h, no a ser
informado posteriormente. 

Art. 12º. O sistema de disputa será definido de acordo com o número de equipes inscritas e será
informado posteriormente. Os confrontos serão definidos por sorteio, cujos critérios serão
definidos pela Comissão Organizadora. 
Parágrafo Único - A definição do sistema de disputa será divulgada pela Comissão Organizadora,
via e-mail e pelo site www.movimentoauxilia.com/copa no dia 13 de outubro. 

Art. 13º. É obrigatória a presença das equipes devidamente uniformizadas e em condições de
jogo. A tolerância de atraso para início dos jogos previstos em tabela será de apenas 15 (quinze)
minutos sobre o primeiro jogo da rodada. 
Parágrafo Único – Em caso de atraso acima do estabelecido neste artigo, a equipe atrasada terá
configurado o W.O..

DA PARTICIPAÇÃO DAS MISSÕES

Art. 14º. Para participar da competição, somente serão aceitas equipes ligadas às Missões
existentes até a presente data de publicação deste Regulamento. 
§1º. As Missões do Santa Maria poderão competir separadas em todos os esportes, sob os nomes
de “Santa Cruz” e “Santíssima”.
§2º. Caso ocorra a implantação de alguma outra Missão até o término das inscrições das equipes,
caberá ao Setor de Difusão discernir a participação dela. 

Art. 15º. Os atletas integrantes das equipes deverão ser prioritariamente os participantes ativos
das Missões, cabendo ao Conselho das Missões a decisão de convidar outras pessoas para
integrar as equipes, buscando integrá-los no apostolado do Movimento antes, durante e depois da
“Copa Auxilia 2022”.

DAS INSCRIÇÕES

Art. 16º. As inscrições para a “Copa Auxilia 2022” serão realizadas pelo site do Movimento Auxilia
(www.movimentoauxilia.com/copa). E serão divididas nas seguintes etapas:
I. Inscrição das Missões nas modalidades: 22 de setembro a 04 de outubro;
II. Inscrição dos atletas e pagamento da taxa de inscrição: 13 a 30 de outubro (finalizando no dia 24
para as equipes de dominó);
III. Troca de atletas e reorganização das equipes: 05 a 10 de novembro.
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Art. 17º. A inscrição das Missões nos esportes será feita via formulário on-line, no prazo indicado
no inciso I do artigo 16º, e deverá ser preenchida uma única vez para cada Missão, por um único
responsável (Young Hunter, Vocacionado ou Consagrado).
Parágrafo Único - Será necessário indicar no ato da inscrição o nome, WhatsApp e e-mail de um
Capitão para cada equipe da Missão. 

Art. 18º. A inscrição dos atletas durante o prazo previsto no inciso II, do artigo 16º, será feita
através do site do Movimento Auxilia (www.movimentoauxilia.com/copa), onde cada Missão
deverá informar NOME COMPLETO, DATA DE NASCIMENTO, ENDEREÇO e WHATSAPP de cada
participante de suas equipes, além de encaminhar cópia do documento de identificação oficial
com foto. 
§1º. Todos os campos da Ficha de Inscrição deverão ser devidamente preenchidos sob pena de
revogação da inscrição da equipe ou do atleta.
§2º. Os atletas das equipes participantes somente terão condições de jogo mediante a
apresentação de documento de identificação oficial.

Art. 19º. O atleta inscrito por uma Missão não poderá, em hipótese alguma, competir por outra
Missão nesta mesma edição da “Copa Auxilia 2022”. 
Parágrafo Único – Casos de dupla inscrição de algum atleta, sem que haja entendimento ou
renúncia de uma das Missões por escrito, implicarão na eliminação desse atleta da competição.

Art. 20º. A substituição de atletas conforme o inciso III, do artigo 16º, será feita apenas durante o
prazo observado e não se trata de um acréscimo de jogadores. O preenchimento da Ficha de Troca
deverá ser realizada através do site do Movimento Auxilia (www.movimentoauxilia.com/copa).

Art. 21º. Para o Futsal Masculino, a Missão deverá inscrever de 7 a 10 jogadores, sendo que 5 são
titulares e o restante deverá permanecer no banco de reservas. 
Parágrafo Único - A taxa de inscrição para a equipe de Futsal Masculino tem o valor de R$ 200,00.

Art. 22º. Para o Queimado Misto, a Missão deverá inscrever de 8 a 10 jogadores, sendo que 8 são
titulares e o restante, se houver, permanecerão no banco de reservas. 
§1º. A equipe de Queimado poderá ter de 1 a 3 homens no time. 
§2º. A taxa de inscrição para a equipe de Queimado Misto terá o valor de R$ 120,00.

Art. 23º. Para a competição de Dominó, a Missão poderá inscrever até 3 duplas masculinas,
femininas ou mistas. 
Parágrafo Único - A taxa de inscrição para a competição de dominó será no valor de R$ 15,00 por
dupla.

Art. 24º. Será permitida a inscrição de um atleta em mais de um esporte na mesma Missão,
cabendo ao Conselho dessa a autorização de sua múltipla participação. 
Parágrafo Único - Caso haja choque na tabela de jogos desse atleta inscrito em mais de um
esporte, caberá ao Conselho da Missão indicar qual é a partida que ele vai disputar. 
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Art. 25º. Não será aceita a inscrição de atleta fora do prazo estabelecido neste Regulamento. 
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DO UNIFORME

Art. 26º. Caso a Missão opte por um uniforme personalizado, este deverá ser único para todos os
esportes, sendo obrigatório para o Futsal Masculino e Queimado Misto, e facultativo para o
Dominó. 

Art. 27º. A camisa deverá conter obrigatoriamente a marca da “Copa Auxilia 2022”, disponível para
download em www.movimentoauxilia.com/copa e deverá conter o nome e a marca da Missão, que
poderá ser criada.
Parágrafo Único - Para orientação em relação a criação deve-se consultar o Setor de Comunicação
do Movimento Auxilia.

Art. 28º. As equipes de Futsal Masculino deverão estar devidamente uniformizadas com camisa e
short, e, caso a equipe venha a fazer uso de meião, ele deverá ser da mesma cor para os
integrantes de linha, com ressalva para o goleiro que obrigatoriamente deverá utilizar outra cor.  
 
Art. 29º. As equipes de Queimado Misto deverão estar devidamente uniformizadas com camisa e
roupa confortáveis para disputar os jogos, não sendo permitida a utilização de sandálias durante a
competição. 

DA ARBITRAGEM

Art. 30º. Caberá à Comissão Organizadora providenciar uma equipe de árbitros que ficará
responsável do início ao término do evento pelo comando dos jogos em todas as categorias, não
cabendo qualquer restrição ou veto pelos participantes.

Art. 31º. As modalidades de Queimado Misto e Dominó dispensam uma equipe de árbitros oficiais
vinculados a alguma Federação competente. 

DA COMPETIÇÃO DE FUTSAL

Art. 32º. As partidas terão a duração de 20 (vinte) minutos, divididos em 02 (dois) tempos de 10
(dez) minutos corridos, com intervalo de 2 (dois) minutos entre eles.

Art. 33º. No banco destinado aos reservas, no início da partida e durante seu transcorrer, somente
poderão permanecer sentados os atletas reservas inscritos na modalidade, devidamente
uniformizados, em condições de participar da partida, e um responsável pela Missão. 

Art. 34º. Na hipótese de uma equipe vencer por W.O., além de contabilizar a vitória, terá a seu favor
o resultado de 3 x 0 (três gols a zero).

Art. 35º. Será eliminada da competição a equipe que perder por W.O. e não apresentar justificativa
formal perante a comissão organizadora no período de uma hora após o horário de início da
partida.
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Art. 36º. Estará suspenso da partida subsequente, o atleta, que receber:
I. 01 (um) cartão vermelho (expulsão);
II. 02 (dois) cartões amarelos (advertência).

Art. 37º. A aplicação da suspensão será automática, independente do resultado do julgamento a
que for submetida no âmbito da Comissão Organizadora.

Art. 38º. A contagem de cartões (vermelho e amarelo), para fins de suspensão automática, será
feita de forma acumulativa, ou seja, os cartões não serão anulados de uma fase para outra.

Art. 39º. A contagem de cartões, para fins de suspensão automática, será feita separadamente e
por tipologia de cartão, não havendo possibilidade de o cartão vermelho apagar o amarelo já
recebido na mesma ou em outra partida.

Art. 40º. A equipe que utilizar irregularmente um atleta em qualquer partida perderá
automaticamente os pontos ganhos na partida.
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DA COMPETIÇÃO DE QUEIMADO

Art. 41º. As partidas terão a duração de 15 (quinze) minutos, sem intervalos, ou até todos os
jogadores adversários serem eliminados. 

Art. 42º. No banco destinado aos reservas, no início da partida e durante seu transcorrer, somente
poderão permanecer sentados os atletas reservas inscritos na modalidade, devidamente
uniformizados, em condições de participar da partida, e um responsável pela Missão. 

Art. 43º. Na hipótese de uma equipe vencer por W.O., além de contabilizar uma vitória, terá a seu
favor o resultado de 8 x 0 (oito pontos a zero).

Art. 44º. Será eliminada da competição a equipe que perder por W.O. e não apresentar justificativa
formal perante a comissão organizadora no período de uma hora após o horário de início da
partida.

Art. 45º. Estará suspenso da partida subsequente, o atleta que receber:
I. 01 (um) cartão vermelho (expulsão);
II. 02 (dois) cartões amarelos (advertência).

Art. 46º. A aplicação da suspensão será automática independente do resultado do julgamento a
que for submetida no âmbito da Comissão Organizadora.

Art. 47º. A contagem de cartões (vermelho e amarelo), para fins de suspensão automática, será
feita de forma acumulativa, ou seja, os cartões não serão anulados de uma fase para outra.

Art. 48º. A contagem de cartões, para fins de suspensão automática, será feita separadamente e
por tipologia de cartão, não havendo possibilidade de o cartão vermelho apagar o amarelo já
recebido na mesma ou em outra partida.



Art. 49º. A equipe que utilizar irregularmente um atleta em qualquer partida perderá
automaticamente os pontos ganhos na partida.
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DA COMPETIÇÃO DE DOMINÓ

Art. 50º. As partidas não terão tempo de duração estipulado e serão disputadas em uma partida
vencedora.

Art. 51º. Durante as partidas, os demais competidores e a torcida deverão manter uma certa
distância da mesa dos jogos, para evitar atrapalhar o andamento das partidas.

Art. 52º. Na hipótese de uma equipe vencer por W.O., a dupla irá contabilizar uma vitória e ganhará
1 (um) ponto.

Art. 53º. Não poderão ser realizados comentários, atitudes, gestos ou sinais que caracterizem
vantagens, e se comprovados pelo fiscal, poderá acarretar desclassificação da dupla infratora;

Art. 54º. São passíveis de penalidade: 
I. Passar com pedra na mão, ignorando ter;
II. Constatado um “Gato” (colocação indevida de uma pedra) na mesa;
III. Mostrar ou derrubar de propósito uma ou mais pedras;
Parágrafo Único - As penalidades citadas nos incisos deste artigo implicarão na perda de pontos,
que será definida na data estipulada no artigo 12º.

DAS MEDIDAS DISCIPLINARES

Art. 55º. Os Responsáveis indicados pelas Missões serão responsáveis pela manutenção da
disciplina, da ordem e pelo respeito às instalações físicas dos ginásios, em relação às suas
equipes e/ou torcedores a ela ligados, podendo ser responsabilizados em juízo por eventuais
danos e prejuízos físicos e/ou financeiros de terceiros, sempre mantendo o respeito ao adversário,
a si próprio, às autoridades esportivas e políticas e aos organizadores. 
§1º. Os Responsáveis acima mencionados também poderão atuar como técnicos de suas
respectivas equipes. 
§2º. Apenas o responsável de cada equipe deverá se dirigir à mesa organizadora ou à arbitragem
em caso de reclamação de alguma ocorrência durante as partidas. 

Art. 56º. Não serão admitidos sob qualquer hipótese atos de indisciplina (agressões físicas e/ou
verbais), tanto de atletas e demais membros das equipes como de torcedores para com
adversários, árbitros ou organizadores. 
Parágrafo Único – O ato de indisciplina elimina o atleta da “Copa Auxilia 2022” e poderá acarretar a
eliminação sumária da equipe responsável.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 57º. A Reunião Técnica, onde serão esclarecidas as regras e todas as dúvidas ocasionais, será
realizada no dia 15 de outubro, às 20h, via Google Meet. Faz-se necessária a presença de, pelo me-



nos, dois representantes de cada Missão. Não havendo representantes de alguma das Missões, a
mesma não terá direito a posteriores reclamações.

Art. 58º. O sorteio dos grupos será feito no dia 31 de outubro, às 19h, a ser realizado após o
encerramento das inscrições, na Casa Dom Bosco, e deverá contar com a presença da Comissão
Organizadora e de dois representantes de cada Missão. 

Art. 59º. As equipes participantes terão inteira responsabilidade sobre a condição física dos
atletas.

Art. 60º. No ato da inscrição, equipes, atletas, técnicos e representantes cederão à organização da
“Copa Auxilia 2022”, em caráter irrevogável, todos os direitos sobre o uso de suas imagens, vozes,
nomes e apelidos, por meio de panfletos e/ou, redes sociais.

Art. 61º. Os casos não previstos no presente regulamento, assim como a sua interpretação, e
todos os casos de força maior serão resolvidos pela Organização.

Aracaju/SE, 23 de Setembro de 2022 - Memória de São Pio de Pietrelcina.
Comissão Organizadora da Copa Auxilia 2022
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CRONOGRAMA DA COPA AUXILIA 2022
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13 DE OUTUBRO

Definição e divulgação do Sistema de Disputa e das Regras Específicas para as
modalidades - pelo site: www.movimentoauxilia.com/copa

 

15 A 25 DE OUTUBRO

Inscrição dos atletas do dominó - pelo site: www.movimentoauxilia.com/copa
Pagamento da taxa de inscrição - pelo PIX: eventos@movimentoauxilia.com

31 DE OUTUBRO

Sorteio dos grupos e definição dos jogos - presencial na Casa Dom Bosco, às 19h

05 A 10 DE NOVEMBRO

Troca de atletas e reorganização das equipes - pelo site: www.movimentoauxilia.com/copa

15 DE OUTUBRO

Congresso Técnico - via Google Meet, às 20h

15 DE NOVEMBRO

Copa Auxilia 2022

RETIFICAÇÃO EM 11 DE OUTUBRO DE 2022 

15 A 30 DE OUTUBRO

Inscrição dos atletas do futsal e do queimado - pelo site: www.movimentoauxilia.com/copa
Pagamento da taxa de inscrição - pelo PIX: eventos@movimentoauxilia.com

Novo Prazo


