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DEDICAÇÃO 

 
Este livro é dedicado a 

as mães e filhos corajosos da Ucrânia. 
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Minha mãe era 

assistindo as notícias. 

                                                              

Disse que outro país queria 

venha para o meu país 

e lutar contra nós. 

“O que está acontecendo, mamãe?” 

Perguntei. 
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Mamãe me deu um grande abraço. 

“As pessoas estão dizendo 

coisas assustadoras, mas 

Vai ficar tudo bem." 
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Ouvi grandes estrondos ao longe. 

 

“O que está acontecendo, mamãe?” 

Mamãe deu um sorriso corajoso. 
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Ela me deu um grande abraço. 

"Há pessoas 

fazendo coisas assustadoras, mas 

Vai ficar tudo bem." 

 



It’s Gonna Be Okay 

5 

 

Ela me deu um grande abraço. 

"Há pessoas 

fazendo coisas assustadoras, mas 

Vai ficar tudo bem." 
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Mamãe arrumou a mala grande. 

Ela o carregou no carro mas 

Vai ficar tudo bem." 
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Abraçamos meu pai em despedida. 

 

“O que está acontecendo, mamãe?” 
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Ela me ajudou, vesti meu casaco e 

peguei minha mão. 

Começamos a andar. 

Mamãe puxou a mala 

Atrás de nós. 

 

O que está acontecendo, mamãe?” 
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Mamãe me deu um grande abraço. 

“Precisamos fazer uma  

pequena viagem. 

Estamos indo para um lugar mais se-

guro, mas 

Vai ficar tudo bem." 
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Nós dirigimos e dirigimos. 

Os carros foram parados. 

Bloquearam a estrada. 

Mamãe pegou a mala 

para fora do carro. 



It’s Gonna Be Okay 

11 

 
Mamãe me deu um grande abraço. 

“Os carros estão bloqueando  

a estrada. 

Nós vamos andar um pouco, mas 

Vai ficar tudo bem." 
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Andamos e andamos. 

Chegamos a um portão em uma 

ponte. 

Mamãe deu alguns papéis a um 

homem. 

Ele abriu o portão. 

“O que está acontecendo, mamãe?”  
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Mamãe me deu um grande abraço. 

 

“O ônibus nos levará para um abrigo. 

É um lugar seguro. 

Eles vão nos ajudar lá 

até que possamos voltar para casa. 

 

Vai ficar tudo bem." 

 

O ônibus parou 

em um prédio. 

 

Nós saímos 

e entrou. 
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Mamãe me deu um grande abraço. 
“Estamos em um país diferente. 

Estaremos seguros aqui 
até que possamos voltar para casa, 

mas 
Vai ficar tudo bem." 
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Um ônibus parou. 
Entramos no ônibus. 

Assim como outras crianças 
e suas mamães. 

“O que está acontecendo, mamãe?” 
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Uma senhora nos encontrou na 

porta. 

Ela deu um abraço na minha mãe. 

Ela disse, 

"Vai ficar tudo bem." 
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E eu sabia que era. 
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Sobre Liz (Mama Liz) Franklin 

 
 
 
Liz (MamaLiz) Franklin (também conhecida como Elizabeth 
Franklin) é autora de mais de 30 livros e palestrante em Knox-
ville, Tennessee. Ela dedica grande parte de sua vida a capacitar 
crianças, adolescentes e jovens para a grandeza e priorizar o 
tempo por meio de livros, oficinas, eventos de palestras e livros 
gratuitos de covid para crianças em vinte e cinco idiomas. Além 
disso, ela lidera uma organização sem fins lucrativos para 
promover iniciativas para crianças e adolescentes em todo o 
mundo. 
 
 
 
Liz é criadora de conteúdo no LinkedIn. Suas postagens diárias 
#MamaLiz e a série de livros MamaLiz inspiram milhares todos 
os dias a buscar a grandeza e alcançar seus objetivos na vida. 
 
Liz foi convidada em podcasts de rádio e tv, incluindo PBS, Josh 
Talks, Inspire Radio e The Spirit of the American Women, e teve 
artigos publicados em várias revistas em todo o mundo, inclu-
indo POWER KIDS. 
 
Liz foi reconhecida como uma das TOP 50 Influenciadoras Mais 
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Impactantes no Linkedin para 2021, TOP 20 Impactful Hoinser 
Women 2022, A TOP Person Ambassador, America's Top 2000 
Women, Who's Who of Women, Who's Who of Professional and 
Businesswomen, Notable American Women, Five Cem Líderes de 
Influência e outros. 
 
 
Ela foi homenageada em todo o mundo por suas iniciativas gra-
tuitas de livros infantis COVID em 2021 na edição especial COVID 
Leaders Appreciation, Bombay Stock Exchange Broker’s Forum 
Magazine, Dentol Salutes COVID Impactful People e Global Tal-
ent Awards UAE. 
 
Seus livros para crianças e adolescentes, palestras e workshops 
sobre o tempo e o sucesso estão disponíveis para as séries K-12, 
estudantes universitários, graduados, mães que estudam em 
casa, mulheres e negócios. 
 
Normalmente, você encontrará Liz escrevendo com uma xícara 
de chá quente perto do fogo. Caso contrário, ela pode estar ex-
plorando as montanhas do leste do Tennessee ou curtindo uma 
noite para comer salmão grelhado em seu restaurante favorito à 
beira do rio em Knoxville com sua aluna de pós-graduação e às 
vezes filha co-autora, Anna. Se ela desaparece, ela é pega em 
uma conversa espontânea para encorajar um jovem em algum 
lugar. 
 
 
www.mamalizfranklin.com 
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