
Menampilkan Tuhan Yesus yang tersalib di kayu salib
dengan salib berwarna merah jika di aplikasikan dengan
background negatif maka akan menghasilkan warna 
merah putih yang melambangkan warna kebesaran Re-
Pubik Indonesia. 

Corpus dan Bumi

Mahkota dan Tangkai Sasando

Melambangkan mahkota kebesaran dari kaum perempuan 
mewakili sebuah keindahan yang tercermin di NTT yang 
dipersembahkan untuk memuliakan tuhan dengan segala
kekayaan budayanya.

Motif Kerang Mutiara 
Menggambarkan Indonesia sebagai negara yang 
memiliki kekayaan budaya temasuk batik.

Nada memiliki makna dari acara PESPAR
ANI itu sendiri, dimana nada mewakili mu
sik dan suara yang akan di perlombakan
dan dipersembahkan untuk memuliak
an Tuhan Yesus dalam acara PESPARANI 
TINGKAT NASIONAL II di Kupang, NTT ini.

Nada/Notasi

Burung merpati sebagai salah satu symbol 

Gerejawi yang melambangkan kesucian, sebagai 

salah satu symbol umum dan universal Gerja Katolik. 

Dimana burung merpati tampil saat Tuhan Yesus 

di-baptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan.

Orang bersukaria dan saling berpegangan 

PESPARANI KATOLIK TINGKAT NASIONAL

II KUPANG NTT 2020 membawa konsep 

persaudaraan dan keberagaman sebagai 

wu jud  kesesua ian  dan  imp lementas i 

t ema  PESPARANI  KATOLIK  T INGKAT 

NASIONAL II KUPANG NTT 2020 yaitu,

“mewujudkan persaudaraan sejati untuk 

indonesia maju.”
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Bintang
menyesuaikan dengan logo induk yaitu NTT
dimana bintang sebagai lambang Ketuhanan

Menggambarkan ikon parawisata di Nusa Tenggara Timur 
sebagai salah satu wujud moto yang tergambar di dalam 
tubuh pemerintahan Nusa Tenggara Timur yaitu, Dari Nusa 
Tenggara Timur untuk Nusantara. Sebagai salah satu bentuk 
kekayaan dunia parawisata yang di miliki oleh Nusa Tenggara Timur.

Padi dan Kapas
Melambangkan kemakmuran dari provin
si NTT. 
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Komodo

Burung garuda sebagai logo kebesaran yang membawa
pesan nasionalisme dan dengan warna merah yang berani
menyimbolkan Pesparani 2020 di NTT akan menjadi event
pembangkit semangat Nasionalisme dan persatuan

Garuda

Hand/Pray/hold 
Lambang gereja yang biasa terdapat di Madah Bakti sebagai 
simbol berkat, doa, memohon pada Tuhan, dan efek double 
entendre membuat tangan seolah mewadahi acara Pesparani 
ini, full rotate 360 dg.

R/G/B : 251/200/24

R/G/B : 14/173/109

R/G/B :232/71/78

C/M/Y/K : 0/25/93/0

C/M/Y/K :78/0/64/0 

C/M/Y/K :0/88/64/0
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