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Resumo 
Com base no método sociológico, é possível depreender o lugar simbólico da Bíblia anotada de 
Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921) – The Scofield Reference Bible (1909) – no movimento 
fundamentalista original, ocorrido no seio do protestantismo estadunidense no início do século XX. 
Assim como é possível interpretar sua influência na divulgação da teologia dispensacionalista e na 
popularização da escatologia pré-milenarista. Sustentadas pela hermenêutica fundamentalista, as 
introduções e notas de Scofield em sua Bíblia, ao longo de pouco mais de um século, têm contribuído 
para fomentar, dentre evangélicos fundamentalistas no mundo todo, uma radicalização da ética 
puritana, naquilo que ela propõe como rejeição do tempo presente, em virtude da idealização do 
passado e da construção segura do futuro pela interpretação literalista dos textos bíblicos.  
Palavras-chave: Fundamentalismo. Bíblia de Estudo Scofield. EUA. 
 
 

Introdução 

 

Muitas palavras ou expressões possuem o poder de transitar no mundo dos 

significados, emoldurando inúmeras orientações de sentido ou ganhando 

conotações as mais diversas, desde as bem-intencionadas até as alcunhas 

pejorativas. Fundamentalismo, com toda certeza, insere-se no campo dos termos 

polissêmicos e, vale ressaltar, muitas vezes tem sido utilizado de forma pejorativa. A 

construção do conceito, no entanto, está intimamente relacionada a movimentos 

religiosos dentro do protestantismo norte-americano do início do século XX.A 

gênese histórica do fundamentalismo tem como pano de fundo os movimentos no 

campo do protestantismo conservador gestados na passagem do século XIX para o 

XX; remonta ao embate entre adeptos do evangelho social,1 tido como liberais, e os 

conservadores. Em resposta ao perigo representado pelo liberalismo, em 1910, os 

presbiterianos de Princeton, da Velha Escola,2 traçaram uma lista com cinco dogmas 

                                                           
1
 O evangelho social foi uma corrente dentro do protestantismo histórico norte-americano iniciada no 

fim do século XIX e que se manteve pelos primeiros quartos do século XX; tinha como principal 
fundamento a prática de assistência social aos mais necessitados, pois os adeptos desta corrente 
estavam "convencidos de que, com sua dedicada filantropia, construiriam neste mundo o Reino justo 
de Deus" (ARMSTRONG, 2001). Advogavam também a defesa de uma hermenêutica mais livre do 
texto bíblico, de cunho liberal, e não encontravam inconvenientes entre ciência e fé; dentre seus 
quadros, havia milenaristas de cunho mais otimista, tidos como pós-milenaristas, pois acreditavam 
que Reino de Deus viria de modo progressivo a partir do desenvolvimento paulatino e contínuo da 
humanidade. 
2
 A Velha Escola de Princeton foi a fortaleza em que se gestou todo um movimento conservador para 

fazer frente aos caminhos científicos da modernidade; adotando uma posição defensiva e 
enaltecendo a leitura literal das Escrituras, buscava-se comprovar que as palavras foram divinamente 
inspiradas e, portanto, não eram passíveis de nenhum tipo de erro. Assim, "a tarefa do teólogo 
consiste não em buscar um significado além das palavras, diz Hodge, mas em organizar os claros 
ensinamentos das Escrituras num sistema de verdades gerais" (ARMSTRONG,2001, p.168; itálico 
original).Este movimento continha em sua gênese a resposta à modernidade pelo literalismo bíblico e 



considerados essenciais: "(1) a infalibilidade das escrituras; (2) o nascimento virginal 

de Jesus; (3) a remissão dos nossos pecados pela Crucifixão; (4) a ressureição da 

carne e (5) a realidade objetiva dos milagres de Cristo. (Mais tarde esse último 

dogma cederia lugar aos ensinamentos do pré-milenarismo.)"3. 

Pautado na defesa da literalidade do texto bíblico, o movimento começou a 

germinar dentro do protestantismo conservador em resposta aos dilemas trazidos 

pela modernidade – aciência e o liberalismo teológico afastavam os cristãos 

verdadeiros dos fundamentos de sua fé. Nancy T. Ammerman(1994)4aponta quatro 

condições materiais que estão intimamente relacionadas com as ideias 

fundamentalistas: os reavivamentos, as conferências bíblicas e proféticas, os 

institutos bíblicos e o mundo da palavra impressa. Assim, constituiu-se o movimento 

fundamentalista, orientado sempre pela crença na infalibilidade das Escrituras, posto 

que"[...] só pode ser fundamentalista quem erige na centralidade de sua fé o texto de 

uma sagrada escritura divinamente inspirada."5 

A Bíblia é o pilar central no qual se assenta o movimento fundamentalista, 

pois é em sua leitura literal, partindo da crença na inerrância do texto sagrado, que 

se estabelecem todos os pressupostos e ações do movimento original. A Bíblia 

como palavra de Deus não possuierro, pois a perfeição de Deus e de sua revelação 

progressiva não pode ser posta à prova. O que estava em jogo, no fundo, era a 

crença na verdade de Deus, transmitida aos homens por meio de sua palavra 

divinamente inspirada, o texto sagrado.Essa questão revestiu-se de caráter 

extremamente belicoso, uma verdadeira cruzada pela fé começava; a partir da 

deflagração da Primeira Guerra alterou-se ainda mais os ânimos dos conservadores 

mais radicais, pois:"[...] muitos encontraram na Grande Guerra a confirmação de 

suas convicções pré-milenaristas. A matança em tamanha escala só podia significar 

o começo do fim.”6 

                                                                                                                                                                                     
pela crença irrefutável na verdade revelada no texto sagrado, dois dos principais elementos que 
passaram a constituir a crença fundamentalista. 
3
ARMSTRONG, Karen. Em nome de Deus: o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no 

islamismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
BÍBLIA de Estudo Scofield. São Paulo: HolyBible, 2009. 
4
AMMERMAN, Nancy T. North American Protestant Fundamentalism. MARTY, Martin E.; APPLEBY, 

R. Scott.Fundamentalismsobserved. Chicago: The Universityof Chicago Press, 1994. p. 1-65. 
5
PIERUCCI, Antônio Flávio. Fundamentalismo e integrismo: os nomes e a coisa. Revista USP, São 

Paulo, n. 13, mar.-mai. 1992, p. 144-156. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25620>. Acesso em: 4 jan. 2014. 

 
6
ARMSTRONG, 2001, p. 199-200. 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25620


O movimento adotou, desde então, uma tendência de cunho pré-milenarista 

que "sustentava que Cristo voltaria à Terra antesde fundar seu reino de mil anos"7. 

Partindo da premissa escatológica da volta eminente e necessária de Cristo, o 

movimento foi progressivamente se fechando ao mundo secularizado, o que era 

antes uma relação pacífica entre evangelho social e conservadorismo receoso 

tornou-se uma relação de atrito constante – por exemplo, o literalismo e a crença no 

criacionismo bíblico em contraposição às teorias de Darwin e ao liberalismo 

teológico. Segundo Karen Armstrong8, "o fundamentalismo coexiste com o 

liberalismo ou secularismo agressivo numa relação simbiótica e, quando atacado, 

invariavelmente se torna mais radical e exacerbado." 

Dentro do movimento fundamentalista original veio a se formar um coeso 

grupo de defensores dos fundamentos da fé cristã; dentre eles, Cyrus Ingerson 

Scofield destaca-se pela organização e publicação de uma Bíblia de estudos com 

divisão em eixos temáticos, introdução em cada capítulo e notas de rodapé com 

explicações de determinadas passagens. Scofield foi o grande popularizador da 

escatologia pré-milenarista e do dispensacionalismo, dois elementos centrais da 

concepção fundamentalista vigentes ainda hoje no horizonte protestante. Cabe a 

nós a tarefa de entender mais detidamente os pressupostos centrais da 

interpretação doutrinal da Bíblia de Estudo Scofield e sua importância para o 

fundamentalismo. 

Objetivos 

O Objetivo central deste trabalho é compreender como se insere a bíblia de 

Estudos Scofield no fundamentalismo protestante, atentando para o papel que seu 

idealizador possuiu na historial do movimento fundamentalista original. Buscamos 

compreender o cenário propício para a manifestação do milenarismo- 

dispensacionalista e atentamos para a construção paratextual que ofereceu um 

sistema fechado como chave hermenêutica na exegese do texto sagrado. 

Oferecemos uma investigação que atenta para a relação de causalidade entre 

a obra de uma vida, A Bíblia Anotada de Scofield, e o movimento que se constituiu 

no tempo auto-denominado fundamentalismo, relacionando a confecção editorial e 

hermenêutica da obra ao elemento catalisador que garantiu a dispersão do 

movimento por todo o globo através do livro supracitado. 

                                                           
7
ARMSTRONG, 2001, p. 164; itálico original. 

8
 ARMSTRONG, 2001, p. 207. 



 

Metodologia 

Construiu-se uma análise de cunho bibliográfico documental que utilizou 

como fonte primária a própria Bíblia de Scofield enquanto objeto de pesquisa 

observando através de um olhar sociológico e histórico o papel deste material na, 

orientação e na dispersão do movimento fundamentalista. Buscou-se encontrar as 

orientações de sentido que fornecerem aos movimento fundamentalista original o 

caldo de ideiais necessárias a sua manutenção e diáspora no mundo. 

A relação entre a história do movimento fundamentalista e a própria história 

de Cyrus Ingerson Scofield e de sua Bíblia foram destrinchadas através uma 

percepção histórica embasada em leituras de Karen Armstrong (2001) que 

concatenou o cenário no qual fermetaram-se as ideias e valores fundamentalistas e 

o desenvolvimento de uma sistemática hermenêutica e paratextual propícia a 

expansão desta constelação de significados próprias do fundamentalismo. Nos 

utilizamos também da análise de Antônio Flávio Pierucci (1992) e de Antônio 

Gouveia Mendônça (1990) no que tange ao entendimento do fenômeno 

fundamentalista em seu aspecto simbólico e na orientação de sentido que este 

exerce em seus participantes. 

 

Desenvolvimento 

Cyrus Ingerson Scofield nasceu em agosto de 1843, em Michigan nos 

Estados Unidos. Após lutar pelos estados Confederados durante a Guerra Civil 

Americana (1863- 1865) Scofield se tornou advogado e chegou ao cargo de 

promotor em Kansas, “todavia, este período de estabilidade durou pouco, pois 

Scofield entregou-se ao vício da bebida, arruinando assim sua vida familiar e 

profissional”9. Em 1879 ocorreu sua conversão, segundo seu biógrafo Charles 

Trumbull (1920)10;Scofield foi indagado por seus amigos do porque de não ser 

cristão, um de seus amigos, McPetheers retirou a Bíblia do bolso e pregou-lhe a 

                                                           
9
SANTOS, Valdeci R. As anotações da Bíblia de Scofield sob uma ótica reformada. Fides Reformata, 

São Paulo, v. 5, n. 1, 2000. Disponível em: 
<http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/CPAJ/revista/VOLUME_V__2000__1/Valdeci.pdf>. 
Acesso em: 17 abr. 2015. 
10

TRUMBULL, Charles Gallaudet. The Life Story of C. I. Scofield. New York: Oxford University Press, 

1920. Disponívelem: <http://www.wholesomewords.org/biography/bscofield.pdf>. Acesso em: 17 abr. 
2015. 

http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/CPAJ/revista/VOLUME_V__2000__1/Valdeci.pdf
http://www.wholesomewords.org/biography/bscofield.pdf


“boa nova”presente nos evangelhos, logo depois o colocaram de joelhos e naquele 

momento houve a conversão.11 

Após sua conversão Scofield se uniu a Associação Cristã de Moços YMCA, 

no Missouri, e criou um laço afetivo com James H. Brooks, foi através dele que o 

autor tomou primeiro contato com o pré-milenarismo dispensacionalista. Scofield se 

tornou pastor e participava ativamente deconferências bíblicas e avivamentos. 

De 1903 a 1907, dedicou-se exclusivamente à confecção de sua Bíblia 

anotada, produto último da vontade consciente do autor de oferecer ao mundo um 

livro com estrutura editorial e notas de rodapé que auxiliassem no exercício do 

estudo bíblico. As principais particularidades idealizadas por Scofield em sua Bíblia 

são: “1) Referências temáticas em cadeia, 2) introdução para cada livro e para as 

seções da Bíblia, 3) um sistema de parágrafos/esboços e 4) notas”12.  

. 

O dispensacionalismo na Bíblia de Scofield 

 

Para compreendermos a escatologia presente na Bíblia de Scofield é 

necessário acompanhar o sistema dispensacionalista, que divide a história da 

humanidade em sete momentos, sendo cada uma das etapas um período de tempo 

em que Deus impõe ao homem determinada prova que reflete a obediência humana 

para com seu senhor. São três os elementos importantes ao procedimento da 

dispensação: 

[...] 1) Um depósito de revelação divina quanto à vontade de Deus, 
dando forma ao que ele requer na conduta do homem, 2) a mordomia do 
homem desta revelação divina, na qual é responsável por obedecer a ela, 3) 
um tempo-período, geralmente chamado de “era”, durante o qual essa 
revelação divina tem influência dominante nessa prova da obediência do 
homem a Deus”

13
. 

 

Quando o período de tempo no qual determinada vontade divina quanto à 

obediência de uma revelação chega a seu fim, passa-se a outra revelação que vai 

abrindo progressivamente o caminho para a história da humanidade. A dispensação 

passada não é mais prova requerida de obediência a Deus, deve ser, no entanto, 

                                                           
11

Scofield (apudSANTOS, 2000) afirma posteriormente: “„Foi uma conversão bíblica... recebi Jesus 
Cristo como meu salvador... imediatamente as cadeias foram quebradas e a paixão pela bebida foi 
retirada... O poder divino fez isso; só pela graça. A Cristo seja toda a glória!‟”. 
12

BÍBLIA, 2009, p. V. 
13

BÍBLIA, 2009, p. 3, n. 15. 



observada enquanto princípio divino nas demais dispensações. Essas provas têm 

um propósito específico para a vontade de Deus: 

O propósito de cada dispensação, portanto, é colocar o homem sob 
uma regra de conduta específica, mas tal mordomia (ou economia) não é 
uma condição para a salvação. Em cada dispensação passada, o homem 
irregenerado fracassou, e tem fracassado na presente dispensação e 
fracassará no futuro. Mas ele tem encontrado e continuará encontrando a 
salvação pela graça de Deus por meio da fé.

14
. 

 

As dispensações 

 

O pecado original é avaliado como a primeira dispensação e derivou 

diretamente da desobediência homem para com Deus; a essa passagem Scofield 

atribui uma nota interessante: “[...] A árvore era real, não mítica (comp. O 

Pentateuco, pág. XX)15; no entanto, o que produziu o desastre moral ou morte ao 

comer o fruto não foi nenhum efeito mágico ou psicológico, mas a desobediência a 

Deus”16. Scofield nega qualquer atributo mágico que a árvore do conhecimento 

pudesse trazer, pois somente a desobediência a Deus é que teria causado ao 

homem sua degeneração moral e lhe colocou em situação de morte, essa posição 

do autor condiz com a ortodoxia protestante. Weber (2004)17 já havia notado a 

potência do Calvinismo em racionalizar todos os aspectos mágicos possíveis do 

Cristianismo em seus ritos e em suas interpretações da Palavra. Outra passagem na 

mesma nota coloca uma ponta de dúvida quanto a essa possível racionalidade 

instrumental de Scofield, o autor ao se referir à árvore da vida, árvore que 

prolongaria a vida do homem pela eternidade, pontua: “[...] Evidentemente, havia 

alguma virtude no fruto desta árvore que prolongaria indefinidamente a vida 

física.”18. Apresenta-se assim uma contradição, a árvore da vida teria as qualidades 

necessárias à manutenção eterna da vida humana, um poder mágico e, portanto, 

que não condizia com a pretensa explicação racionalizada da criação. 

O terceiro depósito de fé é constituído pela mordomia do governo humano, a 

dispensação na qual o homem é posto à prova quanto sua capacidade de lidar com 

o seu próximo. Após o dilúvio, concebido por Deus para livrar a terra de toda a 
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BÍBLIA, 2009, p. 3, n. 15. 
15

comp. O Pentateuco, pág. XX. 
16

BÍBLIA, 2009, p. 5, n. 6. 
17

WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do Capitalismo. São Paulo: Companhia das 

Letras,2004. 
18

BÍBLIA, 2009, p. 5, n. 6. 



maldade humana, oferece ele por meio de Noé a toda a humanidade a prova de 

que: 

[...] Nesta nova dispensação, embora a responsabilidade moral 
direta do homem para com Deus continuasse (“Dai (...) a Deus o que é de 
Deus”, Mt 22.21), Deus lhe delegou certas áreas de autoridade divina nas 
quais o homem devia obedecer a Deus por meio da submissão a outros 
homens (“Dai pois a César o que é de César”, Mt 22.21). Portanto, no 
Governo humano, Deus instituiu um relacionamento corporativo de homem 
para homem.

19
. 

 

 Scofield compreende que antes desta dispensação não havia sido concedido 

ao homem o direito de tirar a vida de outro homem; neste momento Deus cria as 

condições para que o homem, sob sua consciência irrevogável do que é bom e ruim, 

tenha direito corporativo sobre o seu próximo, assim, segundo ele, a mais alta 

função do governo é proteger a vida humana, pois “[...]o homem não deve vingar o 

homicídio individualmente, mas, como grupo corporativo, deve salvaguardar a 

santidade da vida humana como um dom de Deus, ao qual não tem o direito de tirar, 

exceto quando Deus o permite”20. A autoridade é concedida por Deus e, se é 

abençoada por ele, tem o direito de agir em casos extremos por meio da pena 

capital, a vontade de Deus é soberana e, caso seja de seu desejo, a morte de outro 

homem pode ser augusta.  

Na concepção do reverendo Cyrus Ingerson Scofield havia duas populações 

eleitas por Deus uma é a Igreja, instituída por Cristo e que garante por meio da fé 

sua estadia futura no reino milenar e outra que na aliança Abraâmica21 foi instituída 

como bendita por Deus, são os judeus descendentes de Abrão que serão remidos 

de seus pecados e assuntos a céus no fim dos tempos. 

A quinta dispensação termina sob os pés da crucificação de Cristo, e a sexta 

dispensação irrompe sob o Pentecostes, ali Cristo ascende ao céu para que o 

Paráclito, Espírito Santo, possa descer sob aqueles que estavam reunidos. Jesus 

profetizou a Igreja e ela foi comprada por seu sangue derramado no Calvário, o 

último cordeiro imolado para que Deus ouvisse a prece do seu povo. “O critério pelo 

qual as pessoas são postas à prova nesta dispensação é o Evangelho do nosso 
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BÍBLIA, 2009, p. 12, n. 2. 
20

BÍBLIA, 2009, p. 12, n. 2. 
21

 Aliança segundo Scofield é: “[...] um pronunciamento soberano de Deus, pelo qual ele estabelece 
uma relação de responsabilidade”. (BÍBLIA, 2009, p. 5, n. 4). Ou seja, é através das alianças que 
Deus se compromete com a raça humana, e só dependem da benevolência divina. São oito as 
alianças: Edênica (Gn 2.16), Adâmica (Gn 3.15), Noética (Gn 9.16), Abraâmica (Gn 12.2), Mosaica 
(Êx 19.5), Aliança da Terra de Israel (Dt 30.3), Davídica (2Sm 7.16) e a Nova Aliança (Hb 8.8). 



Senhor Jesus Cristo, a mensagem das boas-novas sobre sua morte e ressureição.” 

(BÍBLIA, 2009, p. 994, n. 1).  

 

O fundamentalismo presente em Scofield 

 

Acima já vimos que o teor literalista do texto de Scofield é abrangente, todas 

as suas anotações estão calcadas em uma leitura do texto bíblico que busca 

verdades inexoráveis nas quais ele fundamenta sua análise racional do conteúdo 

bíblico. Na introdução do Pentateuco, podemos perceber o debate que se 

estabelece entre a interpretação de Scofield e as demais interpretações teológicas e 

até filosóficas da Bíblia: 

Alguns teólogos, rejeitando a veracidade dos acontecimentos registrados 
nos primeiros capítulos do Gênesis, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo 
seu valor religioso, chamam de “mitos” tais narrativas, como as do Éden e 
da queda, querendo dizer com “mito” não apenas uma lenda, mas, antes, 
uma história “supra-histórica” que transmite ensinamento espiritual de 
significado permanente. Contudo, a historicidade do registro do Gênesis 
está tão relacionada à autoridade de Cristo, que não pode ser colocada 
numa categoria mítica sem impugnar a perfeição do seu conhecimento.

22
. 

 

Um dos grandes inimigos do fundamentalismo protestante foi o modernismo 

teológico ou teologia liberal, a teoria das fontes certamente afrontou muito o 

pensamento conservador norte-americano e depois o pensamento fundamentalista, 

pois “[...] essa teoria rejeitava a autoria mosaica do Pentateuco e explicava a 

formação dos livros da lei através da compilação tardia de várias tradições ou fontes 

designadas respectivamente pelas letras J, E, D e P.”23. As novas teorias trazidas da 

Europa buscavam uma análise mais hermenêutica da Bíblia, utilizando-se das 

ciências biológicas, história, filosofia e psicologia para a composição da 

interpretação bíblica. Postulado que ia de encontro a um elemento básico do 

fundamentalismo: “No caso da compreensão do passado, por exemplo, desde o 

início das eras e da vida, tudo só poder ter ocorrido conforme o registro do livro de 

Gênesis, pois há somente uma leitura possível para cada texto.”24. No texto que 

segue há uma dupla negação, primeira ligada à teologia liberal, e logo depois ligada 

às outras religiões que possuem em suas narrativas semelhantes histórias: 
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BÍBLIA, 2009, p. 1. 
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VELASQUES FILHO, 1990, p. 113. 
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CAMPOS, Breno Martins. Genealogia do Fundamentalismo. In: Anais do Congresso Internacional 

da Sociedade de Teologia e Ciência da Religião. Belo Horizonte: PUC-Minas, 2013. p. 133-143. 
 



 

Resultados 

 

A Bíblia de Scofield durante todo o século XX orientou o movimento 

dispensacionalistapré-milenarista e foi considerada leitura fundamental do 

movimento, isso se deu pois sua composição editorial é constituída de um conjunto 

de instrumentos que propiciam a leitura do texto bíblico acompanhada de um 

conjunto de notas de rodapé que orientam a interpretação do sujeito, também suas 

colunas oferecem outras passagens que servem como base para a fortalecer essa 

determinada doutrina exposta pelo pregador estadunidense.  

Deste modo o fundamentalismo se apropriou da escatologia milenarista e a 

reinterpretou dentro de um quadro dispensacionalista que elimina a descontinuidade 

e as multireferencialidades históricas e exegéticas da bíblia adotando o que os 

próprios tradutores da Bíblia de Scofield chamaram de Mosaico, para eles: 

O plano da Bíblia de Scofield pode ser comparado a um mosaico. 
Cada palavra, capítulo e livro forma componentes necessários e, no 
entanto, imcompletos em si mesmos. Nunca podem ser considerados 
isoladamente, assim como um mosaico só pode ter sentido com um 
todo unficiado. Para beneficiar-se com a Bíblia, o leitor deve poder 
trabalhar tanto com as partes indivudias como com os temas e 
propósitos gerais.25. 

 

Portanto compreendemos que há quase que uma teologia da história que 

direciona o fiel para a composição mosaica que seja a mais adequada as temáticas 

e ao plano geral, que são segundo os editores e o próprio Scofield indispensáveis a 

compreensão da Bíblia enquanto projeto e plano de Deus na vida dos homens. 

 

Considerações Finais 

 

Etende-se que a Bíblia de Scofield tem importância impar no cenário do 

protestantismo pois é divulgadora da doutrina dispensacionalista e da escatologia 

pré-milenarista que embasam a prática de muitos movimentos fundamentalistas. é 

possível observar o choque que estes movimentos causam nas denominações 

tradicionais do protestantismo e como transformaram o papel da hermenêutica 

bíblica em eixo central para a intepretação do mundo e até da própria ciência e seu 

“papel” na sociedade moderna. Partindo dai, é possível notar, com toda certeza, que 
                                                           
25

BÍBLIA, 2009, p. VII. 



o fenômeno do fundamentalismo é um fecundo campo de observação da religião 

enquanto processo histórico e social. 

Breno Martins Campos (2014), acredita que coube a Scofield dentro de uma 

genealogia do fundamentalismo o papel de disseminar e popularizar, com uma 

interpretação particular, o que e veio a ser um fenômeno mundial. Conferindo  

necessária  sistemática a um modelo a-temporal de intepretação do mundo  e de 

suas representações. 
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